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Historie biotechnologického šlechtění
prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK, neziskové sdružení BIOTRIN
e-mail: j.drobnik@atlas.cz

Šlechtitelské metody byly až do vstupu genového inženýrství podobné střílení do černého terče v tunelu. Vše bylo otázkou náhody. Genetický základ
organismů se přirozeně mění mutacemi, náhodnými změnami, ze kterých
člověk užitečné vybíral a vhodně je kombinoval. Nástroje šlechtitelů byly po
staletí jednoduché: výběr a křížení. Výběr může být pozitivní – pro množení
se použijí nejvýhodnější jedinci, nebo negativní – nevhodní jedinci se vyřadí. Tak nenajdeme dnes např. bílou mrkev, protože člověk dával přednost
té červené.
Klasické šlechtění
Teprve v polovině 18. století vyřešil otázku pohlaví u rostlin C. Linné. Velkým
pokrokem bylo objevení zákonitostí křížení Gregorem Mendelem, které vešly
ve všeobecnou známost až počátkem 20. století. Do té doby šlechtitelé při
křížení postupovali spíše podle „citu“ a tradice, ale výsledky byly dosti náhodné. Ale i s využitím Mendelových zákonů klasické šlechtitelství narazilo
na svou hranici: vlivem vazby genů se při křížení spolu se žádoucím genem
dostávají do potomstva i geny nežádoucí. Významnou pomoc přineslo používání hybridních osiv. Ta využívala tzv. heterosního efektu, což znamená, že
kříženec v první generaci je silnější a dává lepší výnos než jeho rodičovské
odrůdy.
Obtížné bylo šlechtění klonově množených rostlin jako je např. brambor nebo
chmel. Stále zde byl hlavní problém, že šlechtitel musel ve všech případech
čekat na náhodné změny – mutace – způsobené chybou při přenosu dědičné
informace. Moderní šlechtitel se naučil poškozováním aparátu zajišťujícího
dědičnost zvyšovat počet a rychlost výskytu mutací, ale zacílit je, tj. zařídit,
aby se změnila určitá vlastnost a směrem, který si přál, to stále neuměl.
Umělé narušení se využívalo k mutačnímu šlechtění. K vyvolávání mutací
lze použít vlivů poškozujících DNA, která se reparačními mechanismy sice
opraví (jinak by organismus nepřežil), ale vzniknou chyby. Často se používá záření nebo chemikálie. Náš známý šlechtitel docent Josef Bouma vzal
zrna ječmene odrůdy Valtický a u přítele ho ozářil zubařským rentgenem.
Z těchto semen vyšlechtil slavnou odrůdu Diamant. Měla o 200 až 300 klasů víc na čtvereční metr, stéblo bylo o 15 cm kratší, takže nepoléhalo a vý3
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nos o 12% vyšší než původní odrůda. Dnes se např. na velkých plochách
pěstuje radiační mutant - halotolerantní rýže, připravená v rámci programu
Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jiným radiačním mutantem
jsou růžové bezjaderné grapefruity.
Mutační šlechtění je ovšem založeno na vzniku řady mutovaných genů a mutovaných – nepůvodních – bílkovin. Nevíme kolik nových genů vzniklo a jak se
liší mutované bílkoviny od původních, takže nemůžeme posoudit ani význam
nových genů pro ekologii ani zdravotní dopad nových bílkovin. Touto neprůhledností je mutační šlechtění nejrizikovější metodou získání nových odrůd.
Mezi další metody klasického šlechtění jsou zahrnovány např. fúze protoplastů, somatické a gametické embryogeneze (tj. vypěstování rostlinného
embrya z pylu), somatoklonalní mutace, vzdálené hybridizace aj.
Počátky genového inženýrství
Až když věda dospěla k poznání zápisu dědičných vlastností v nukleových
kyselinách (zejména DNA), objevila enzymy schopné DNA na určitém místě
“rozstřihnout“ tak, aby vznikly konce, které se snadno spojí a znovu „sešijí
jinými enzymy“, když prostudovala malé, do kružnice spojené molekuly DNA
nazvané plasmidy - pak teprve šlechtitel mohl nastoupit cestu k cílené změně zvolené vlastnosti.
Poznáme-li, jak vlastně všechno začalo, budeme dnešní dění vidět v jiném
světle. Na začátku byla - jako u mnoha objevů – vědecká zvědavost. Dva
kalifornští vědci byli zvědaví, co se stane, když metodou plasmidů vnesou
gen žáby do běžné bakterie. Zkusili to v roce 1973 – a bakterie produkovala žabí bílkovinu. Zrodila se technika rekombinantní DNA (rDNA), neboli „stříhání genů“, čili genové inženýrství. Vzhledem k tomu, že umožňuje
přenášet geny nazývá se transgenose a zákonodárci ji nazvali genetická
modiﬁkace, výsledný organismus pak geneticky modiﬁkovaný – GMO.
Prvně byl přenos genů prakticky využit v roce 1978 k přípravě lidského
inzulínu, který se liší od běžně používaného prasečího, což některým diabetikům vadí. Těch zhruba 20 nanogramů inzulínu způsobilo, že za dva
roky, 14. října 1980 nastal historický den pro Genentech a transgenosi vůbec. Burza na Wall Street po otevření dala do prodeje 1,1 milionu akcií
Genentech po 35 USD. Za 20 minut jejich cena byla 89 a večer uzavírala
na 711/4. Boyer a Swanson, kteří zakládali ﬁrmu Genentech částkou 500
USD každý, nyní získali po 66 milionech USD. To byl start boomu biotechnologického průmyslu.
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S velkým přísunem peněz rostly biotechnologické ﬁrmy jako houby po dešti.
Některé upadly, jiné prosperují dodnes. Hlavním produktem byly peptidy pro
farmaceutický průmysl připravované fermentací z geneticky modiﬁkovaných
bakterií nebo kvasinek. Měly pro zdravotnictví ohromný význam: podstatně
snížily cenu léků pro pacienty a zvýšily jejich bezpečnost. Dříve se totiž vyráběly z lidského materiálu (mrtvol, dárců) a byly nešťastné případy, kdy se
s nimi přenesly choroby (např. AIDS). Díky tomu veřejnost přijímala přenos
genů velice pozitivně.
Společenské pozadí genového inženýrství
Současně se vznikem genového inženýrství vznikla první akce „předběžné
opatrnosti“, kdy přední molekulární genetici vyzvali roku 1974 v časopise Nature kolegy, aby tuto techniku nepoužívali, dokud nebudou zjištěna její rizika.
V únoru 1975 se konala konference v kalifornském Asilomaru a na základě
toho za rok vyšly v USA směrnice Národního ústavu zdraví (NIH) přísně regulující práci s rDNA.
Na Harvardově univerzitě chtěli podle těchto předpisů zřídit bezpečnou laboratoř – a zrodili se „aktivisté“ a politici, kteří si z odporu proti „novotám“ budují
kariéru. V lokálních novinách Boston Phoenix rozvířila kampaň redaktorka
Barbara Ackermannová, která označila projekt laboratoře za veřejné ohrožení a starosta Cambridge Alfred Velluci zorganizoval veřejnou schůzi městské
rady na 23. června 1976. Až pozvání Waltera Gilberta (získal posléze Nobelovu cenu), který občanům vyložil svůj projekt přípravy lidského inzulínu pomocí rDNA, způsobilo, že po značných průtazích městská rada s laboratoří
souhlasila. Londýnské Times zavedly pejorativní termín od té doby bohatě
využívaný „aktivitsty“: „Byl spuštěn Frankensteinský projekt.“
O přípravu lidského inzulínu v roce 1978 se pokoušely dvě skupiny: Gilbertova v Harvardu a čerstvě založená ﬁrma Genentech v San Francisku. Harvardská skupina získala gen – řetězec 153 nukleotidů – z lidského materiálu.
Podle předpisů s ním mohli pracovat jen v nejpřísněji zabezpečené laboratoři. Tu v USA měli pouze vojáci a nepůjčili ji. Vstřícnější byla Anglie a celá
skupina se tam na měsíc přesunula. Nestihla však za tuto povolenou dobu
přenést gen do bakterie. Vědci v Genentech přesně stejný řetězec nukleotidů připravili chemickou syntézou. To podle předpisů byla „chemikálie“ a žádným omezením nepodléhala. Dva mladí vědci Dennis Kleid a Dave Goeddel
mohli tedy pracovat v upraveném skladišti na vnesení tohoto genu do bakterie, získání obou řetězců inzulínu a jejich spojení. To se jim nakonec podařilo
v srpnu 1978, týden před odletem harvardské skupiny do Anglie.
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V roce 1977 nastal v USA zlom v regulacích. Americká mikrobiologická společnost a další vědecké instituce doložily, že rDNA nenese větší riziko než
běžná mikrobiologická práce a navrhla 9 bodů pravidel. Po slyšení v Kongresu spolupracovala společnost s výbory a dialog vědců a politiků vyústil
v konferenci v říjnu 1980 „rDNA a Federální vláda“, která nakonec vedla
k současnému principu posuzování rizika organismů na základě jejich vlastností, nikoli na základě metody, kterou byly získány či vyšlechtěny.
Členské státy Evropského společenství (ES) si vypracovaly samostatné
směrnice pro práci s rDNA na základě doporučení vědeckých orgánů. Ředitelství Komise ES pro výzkum DG XII navrhlo v roce 1978 směrnici o opatřeních proti předpokládanému riziku práce s rDNA, ale ekonomický a sociální
výbor Parlamentu zpochybnil nutnost směrnice, neboť považoval riziko za
klesající díky hromadícím se zkušenostem s GMO a absenci negativních
důsledků. Zdůraznil, že naopak průmysl, zemědělství a zdravotnictví může
z nových přístupů mnoho získat. Výsledkem bylo, že návrh na směrnici byl
stažen a nahrazen návrhem na pouhé doporučení.
V Parlamentu se o biotechnologii otevřela diskuse v souvislosti s dalším projektem výzkumu v roce 1985. Reportérem byla nizozemská socialistka poslankyně Phili Viehoff. Paralelně však předložil zprávu příslušník německých
Zelených poslanec Friedrich Wilhelm Graf zu Baringdorf. Napadal zejména
”industrializaci zemědělství” a zvláště genetické inženýrství. Výsledné usnesení se řídilo právě jeho návrhy.
V té době pokroky v biotechnologii, zejména zavádění transgenních rostlin
do zemědělství, vyvolaly akce environmentalistů a novinářů, které zpracovávaly neinformovanou veřejnost proti biotechnologii. To se odrazilo v postoji orgánů Komise. Příslušný výbor navrhl dvě směrnice: na chráněné
nakládání s GMO a na uvolňování GMO do prostředí. Bohužel, při návrhu
regulací biotechnologie se postupovalo podle vzoru chemických látek. Jde
o zcela odlišné problémy, protože nebezpečnost chemikálií je evidentní,
kdežto u biotechnologie hypotetická, kde žádné poškození nebylo nikdy
doloženo.
Směrnice byly vydány v roce 1990 a zavedly princip posuzování rizika organismů nikoli podle vlastností, ale podle způsobu, jakým byly získány
(vyšlechtěny). Směrnice proti vědeckým poznatkům politicky rozdělila biotechnologické metody na „rizikové“ (rDNA) a „bezpečné“ (všechny ostatní, včetně např. ozařování chemické mutageneze, vzdálené hybridizace
apod.).
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Transgenose ve šlechtění rostlin
Po roce 1985 začala transgenose pronikat do šlechtění rostlin. To nebyla
náhlá revoluce, ale postupný organický výsledek zavádění moderních biotechnologických metod. Přenášení genů začala sama příroda. Názorným
příkladem je vznik pšenice. Mutací zhruba před deseti tisíci lety – patrně
v jihovýchodních kopcích dnešního Turecka - vznikla jednozrnná pšenice.
Pak se zkřížila s „kozí trávou“, a když se v kříženci zmnožil počet chromosomů (vznikl tetraploid), zvýšila se úroda tehdejších zemědělců pšenicí
dvouzrnkou. Patrně u Kaspického moře se zkřížila s další trávou (mnohoštětem) a tak se narodil předek dnešní pšenice.
Dnes provádí přenos genů šlechtitel, aby získal odrůdu s určitou požadovanou vlastností. Především je důležité, aby šlo o vlastnost řízenou nejlépe
jedním nebo několika málo geny a někde v přírodě takový gen najít. Může
se hledat v jakémkoli organismu, protože kód, kterým je gen zapsán v molekule DNA, je universální pro vše živé. Molekulární genetika má metody,
jak z DNA vystřihnout právě ten úsek, který představuje zvolený gen. Současně se z bakterie získá kružnicová DNA plasmidu, „rozstřihne“ se stejnými enzymy, jakými se získal úsek DNA představující gen, a ten se do kružnice vloží. Takto „nastavený“ plasmid se zavede zpět do bakterie. Bakterie
lze snadno mnohonásobně namnožit, čímž se namnoží i plasmid a v něm
vložený gen. Tomu se říká „klonování genů“.
Stejným způsobem se namnožené geny vnesou do plasmidu půdní bakterie rodu Agrobacterium, která v přírodě dovede své plasmidy a geny v nich
obsažené vnášet do rostlin. Tato schopnost byla objevena již v roce 1977,
ale teprve metody rekombinantní DNA s využitím „stříhání genů“ umožnily
využít tohoto „trojského koně“ ke vnášení požadovaných genů do rostlinné
buňky. Z této buňky se následně musí vypěstovat celá rostlina s novým genem řídícím požadovanou vlastnost.
Tam, kde bakterie-vektor selhává, vpravuje se plasmid s genem do rostlinné buňky „násilím“ – nastřeluje se sorbován na malé kuličky těžkého kovu
(obvykle zlata) nebo se DNA vpravuje do buněk mikroinjekcí. Jsou i případy
– takovým je oblíbená pokusná rostlina molekulárních botaniků – huseníček (Arabidopsis), kterému k získání nového genu stačí namočit semena do
suspense bakterií Agrobacterium.
První transgenní rostliny
Rostliny se liší ve schopnosti přijmout cizí geny. Jednou z nejsnáze modiﬁkovatelných rostlin je tabák, a proto se na něm provedla celá řada výzkumů.
7
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Příbuzným tabáku je rajče, a to je důvod, proč první prakticky zavedenou
geneticky modiﬁkovanou plodinou bylo právě rajče. Kupodivu, žádná nová
vlastnost se mu nepřidala, naopak genetickou modiﬁkací se utlumil enzym
štěpící pektin. To zabránilo měknutí rajčat, takže pro obchod se nemusela
trhat nezralá, aby vydržela transport, ale dozrálá s vyvinutou chutí a vůní.
Proto jejich komerční název byl Flavr-savr, což je anglická hříčka, protože se
čte ﬂeivr-sejvr, a to znamená zachovávající si vůni.
Je vidět, že metoda transgenose není vůbec jednoduchá, ale je to metoda
nejen přímočará k získání požadované vlastnosti, ale i transparentní, protože poskytuje nejúplnější informace, co se s rostlinou vlastně stalo, a tak
umožňuje důkladnou kontrolu všech důsledků. Tím se jí žádná jiná šlechtitelská metoda nevyrovná.
Má ovšem nevýhodu, že je proti ostatním metodám velmi nákladná. To má
několik důsledků: takovou investici s nejistým koncem (odrůda se v praxi nemusí osvědčit) si mohou dovolit jen velké společnosti nebo vlády, a z ekonomických důvodů (aby se investované prostředky vrátily) ji patentují. Proto se
vývoj prvních geneticky modiﬁkovaných plodin zaměřil na takové, které mají
zřetelné výhody pro zemědělcem, a tím je zajištěn jejich odbyt. Podcenilo se,
že také zemědělec potřebuje mít jistý odbyt svých produktů, o čemž rozhoduje spotřebitel.
Další rozvoj genového inženýrství a perspektivy
Rozvoj biotechnologických metod pokračoval. Významným urychlením
šlechtění je šlechtění na genetické markery. Analýzou DNA lze zjistit, která
zvláštnost v její struktuře – marker – je spojena s požadovanou vlastností
– např. chutí broskve. Pak lze už u klíčících semen zjistit, zda kříženec tuto
vlastnost zdědil a není třeba čekat, až vyroste strom a začne plodit.
I transgenose se rychle vyvíjí a odstraňuje některé „dětské nemoci“. K nalezení transformovaných buněk se na počátku používalo paralelního vnesení
genů dovolující buňkám růst i v přítomnosti antibiotik, která netransformované buňky zahubila. To vyvolávalo obavy z přenosy těchto genů na bakterie,
a proto se takové geny už nepoužívají, případně máme metody, jak pomocné
geny z výsledné odrůdy odstranit. Nadějné je také vnášení genů nikoli do
jaderného, ale do plastidového genetického aparátu. Jednak je ho v rostlinné
buňce větší množství (chloroplastů je mnoho, jádro zpravidla jedno) a takový
gen se nepřenáší pylem.
Zbývá ještě mnoho otázek k vyřešení. Především zatím neumíme rozhodnout, do kterého místa dědičného zápisu v DNA – genové mapy – transgen
8
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zařadíme. Vzniká tzv. inzerční mutagenese, která má podobně jako chemická či radiační mutagenese náhodný charakter. Její podstatou je vliv, který
má vložení transgenu na okolní geny. V důsledku toho může mít výsledná
odrůda i jiné změny v dědičnosti než jen vložený znak. Proto je nezbytná
důkladná kontrola vlastností získaných GMO.
Pokroky molekulární biologie a analytických metod přinesly přečtení genomu
mnoha organismů, mezi nimi i rostlin. Známe pořadí „písmen“ genetického
zápisu třeba u huseníčku, ale také u rýže a dalších plodin. Dokonalé využití
této znalosti při transgenosi teprve čeká na rozvoj.
I historie genového inženýrství se pohybuje ve spirále. Uvedli jsme, že velký úspěch měla příprava farmaceuticky cenných peptidů v bakteriích a kvasinkách. Ukazuje se, že jejich produkce v rostlinách by byla ještě levnější
a bezpečnější. Nejen to. Geneticky modiﬁkované rostliny mohou poskytovat
suroviny i pro jiný chemický průmysl – třeba pro biodegradovatelné plasty
a maziva a rozšiřovat uplatnění nepotravinářského zemědělství, které zejména v Evropě má velký politicko-ekonomický význam.

9

Pěstování transgenních odrůd polních plodin – stav a perspektivy

Pěstování transgenních odrůd polních plodin – stav a perspektivy
Ing. Josef Holec a doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra agroekologie a biometeorologie
P�stování transgenních odr�d polních plodin – stav a perspektivy
e-mail: holec@af.czu.cz
J. Holec a J. Soukup

P�stování transgenních
plodin –pro
stavuplatnění
a perspektivy
Zemědělství
představujeodr�d
široképolních
pole možností
geneticky modiﬁkovaných organismů. Člověk měnil genetickou výbavu produkčních organisIng. Josef Holec a doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
mů
(polních plodin, hospodářských zvířat) již od počátků domestikace v ob�eská zem�d�lská univerzita v Praze, Katedra agroekologie a biometeorologie
dobí
neolitu.
Šlechtění bylo a je významným faktorem umožňujícím zvyšování
e-mail:
holec@af.czu.cz
množství a stability produkce. Z pohledu pěstitele proto neexistuje reálný důširokémetodami
pole možností
uplatn�ní
geneticky
vod proZem�d�lství
rozlišování p�edstavuje
mezi klasickými
šlechtěnípro
(mezi
které nepatří
jen
modifikovaných
organism�.
�lov�k
m�nil
genetickou
výbavu
produk�ních
organism�
křížení, ale i cílená mutageneze) a trangenózí. Rozhodující jsou především
(polních plodin, hospodá�ských zví�at) již od po�átk� domestikace v období neolitu. Šlecht�ní
vlastnosti
nové odrůdy. Pěstitelé přijali transgenní plodiny poměrně úspěšně,
bylo a je významným faktorem umož�ujícím zvyšování množství a stability produkce.
jak
je patrné
z grafu
obrázkureálný
1. d�vod pro rozlišování mezi klasickými metodami
Z pohledu
p�stitele
protona
neexistuje
šlecht�ní (mezi které nepat�í jen k�ížení, ale i cílená mutageneze) a trangenózí. Rozhodující
jsou p�edevším vlastnosti nové odr�dy. P�stitelé p�ijali transgenní plodiny pom�rn� úsp�šn�,
jak je patrné z grafu na obrázku 1.

Obr.
ploch transgenních
transgenníchplodin
plodin
Obr. 1:
1: Vývoj
Vývojosevních
osevních ploch

Rozd�lení transgenních plodin
10
Transgenní plodiny mohou nést velmi odlišné vlastnosti, které je �iní výhodnými pro
p�stitele, spot�ebitele �i r�zná odv�tví pr�myslu. �asto se setkáváme s jejich rozd�lením do
n�kolika skupin (generací), viz nap�. systém, který uvádí Bedná� (2000):

Pěstování transgenních odrůd polních plodin – stav a perspektivy
P�stování transgenních odr�d polních plodin – stav a perspektivy

J. Holec a J. Soukup
Rozdělení transgenních plodin
Transgenní
plodiny mohou
nést velmi
vlastnosti,
které ajem�že
činí (ale
výhodzjednodušení dosavadních
technologií.
Výhodaodlišné
pro spot�ebitele
je nep�ímá
také
nemusí)
spo�ívat
v nižšíspotřebitele
cen� produktu.či různá odvětví průmyslu. Často se setkávánými
pro
pěstitele,
Transgenní
plodiny odolné
abiotickým
stres�m,
rezistencekterý
nebo
II. generace
me
s jejichplodin:
rozdělením
do několika
skupin
(generací),
viznap�íklad
např. systém,
tolerance k chladu, suchu, zasolení p�dy �i nedostatku sv�tla. Tyto vlivy p�edstavují u
uvádí
Bednář (2000):
zem�d�lských plodin ztráty až 70 procent genetického výnosového potenciálu. Tato skupina

primárn� poskytuje
výhody zem�d�lc�m.
I.op�t
generace
plodin: Plodiny
zahrnuté do této skupiny se vyznačují přínosy
III. generace plodin: Transgenní plodiny s vyšší nutri�ní hodnotou (nap�. vhodn�jší složení
zejména pro pěstitele. Transgenní odrůdy z této skupiny usnadňují ochranu
mastných kyselin, zastoupení deficitních aminokyselin, upravený obsah vitamínu apod.)
proti
chorobám, škůdcům
plevelům,
neboť ztráty
způsobené
škods antikancerogenními
a jinými azdravotn�
p�sobícími
a lé�ivými
ú�inky. těmito
Tyto plodiny
livými
organizmy
na pro
kulturních
dosahují
procent.
poskytují
p�ímé výhody
spot�ebiteleporostech
a n�kdy se též
ozna�ujíminimálně
jako plodiny30
s upravenými
výstupními vlastnostmi.
Přínosem
je i větší šetrnost k životnímu prostředí v důsledku zjednodušení
Transgenní
plodiny pro
p�stované
jako ekologicky
výhodné
pro
IV. generace plodin:
dosavadních
technologií.
Výhoda
spotřebitele
je nepřímá
a suroviny
může (ale
n�která
pr�myslová
odv�tví.
také nemusí) spočívat v nižší ceně produktu.

V. generace plodin: Transgenní rostliny používané jako náhrada fosilních paliv (výroba

ethanolu
a bionafty).
II.
generace
plodin: Transgenní plodiny odolné abiotickým stresům, například
V sou�asné
jsou p�stovány
p�edevším
první
generace
nesoucí transgeny
rezistence
nebo dob�
tolerance
k chladu,
suchu,plodiny
zasolení
půdy
či nedostatku
světpro toleranci k neselektivním herbicid�m, umož�ující snadn�jší ochranu porost� p�ed
la.
Tyto
vlivy
představují
u
zemědělských
plodin
ztráty
až
70
procent
geneticzaplevelením, dále plodiny s vnesenou rezistencí k hmyzím šk�dc�m, pop�ípad� kombinace
kého
výnosového
vlastností,potenciálu.
viz obr. 2. Tato skupina opět primárně poskytuje výhody
obou t�chto
zemědělcům.

Obr.
plodindle
dlevnesené
vnesené
vlastnosti
Obr. 2:
2: Plochy
Plochy transgenních
transgenních plodin
vlastnosti

Tolerance k herbicid�m
11
Plevele konkurují p�stovaným plodinám o slune�ní zá�ení, vodu a živiny. Plevele jsou
b�žnou a trvalou sou�ástí agroekosystém�, a proto je každý p�stitel nucen provád�t pravideln�
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III. generace plodin: Transgenní plodiny s vyšší nutriční hodnotou (např. vhodnější složení mastných kyselin, zastoupení deﬁcitních aminokyselin, upravený obsah vitamínu apod.) s antikancerogenními a jinými zdravotně působícími a léčivými účinky. Tyto plodiny poskytují přímé výhody pro spotřebitele
a někdy se též označují jako plodiny s upravenými výstupními vlastnostmi.
IV. generace plodin: Transgenní plodiny pěstované jako ekologicky výhodné
suroviny pro některá průmyslová odvětví.
V. generace plodin: Transgenní rostliny používané jako náhrada fosilních paliv (výroba ethanolu a bionafty).
V současné době jsou pěstovány především plodiny první generace nesoucí transgeny pro toleranci k neselektivním herbicidům, umožňující snadnější ochranu porostů před zaplevelením, dále plodiny s vnesenou rezistencí
k hmyzím škůdcům, popřípadě kombinace obou těchto vlastností, viz obr. 2.
Tolerance k herbicidům
Plevele konkurují pěstovaným plodinám o sluneční záření, vodu a živiny.
Plevele jsou běžnou a trvalou součástí agroekosystémů, a proto je každý
pěstitel nucen provádět pravidelně regulaci zaplevelení. V konvenčním zemědělství v současné době převládá chemická ochrana proti plevelům, založená na používání selektivních herbicidů, které jsou toxické pro plevele, ale
selektivní vůči kulturní rostlině. Neselektivní (totální) herbicidy se používají
velmi často k regulaci nežádoucí vegetace mimo ornou půdu. Jejich aplikace
je možná jen tehdy, není-li na pozemku vzešlá plodina, tj. například před
setím, při regulaci plevelů (především vytrvalých druhů) v meziporostním období a podobně.
Transgenní plodiny s geny tolerance (snášenlivosti) k určitému herbicidu
(angl. HT, herbicide-tolerant) se vyznačují schopností tolerovat ošetření neselektivními herbicidy, které by za normální situace účinkovaly na veškerou
vegetaci – plevele i plodinu. Odrůdy s herbicidní tolerancí umožňují aplikaci neselektivních herbicidů, aniž by došlo k jejich poškození, a tím značně
usnadňují ochranu proti zaplevelení. Je zde také mnohem snazší ochrana
proti takovým plevelům, které jsou s plodinou blízce příbuzné, a které jsou
pomocí klasických selektivních herbicidů obtížně regulovatelné. Jestliže je
například účinná látka daného přípravku selektivní k plodině, je velmi pravděpodobné, že plevelné rostliny ze stejné čeledi zůstanou také nezasaženy.
Stále častěji se také setkáváme s výskytem zplanělých (plevelných) forem
polních plodin v následných plodinách, které jsou běžnými postupy v konvenčním zemědělství rovněž obtížně regulovatelné.
12
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Rezistence k hmyzím škůdcům
Ochrana proti škodlivému hmyzu se v polních podmínkách doposud provádí
většinou s použitím insekticidů (chemických přípravků), protože další metody ochrany (mechanická a biologická) jsou v běžných polních plodinách
obtížně uplatnitelné. Insekticidy patří k nejproblematičtějším chemickým prostředkům, protože některé z jejich zástupců mohu být rizikové pro necílové
organismy, např. pro neškodný a užitečný hmyz, včely i teplokrevné organismy. Přestože existují určité meziodrůdové rozdíly i v odolnosti vůči škůdcům, neposkytuje konvenční šlechtění takový stupeň rezistence, aby mohlo
být používání insekticidů nahrazeno.
Vysoký stupeň rezistence (tj. odolnosti) proti hmyzím škůdcům přinášejí
transgenní plodiny označované jako „Bt“, což znamená vlastní produkci Bt
toxinu, tj. látky produkované běžnou půdní bakterií Bacillus thuringiensis,
která má smrtící účinek na hmyz. Tento druh mikroorganismu produkuje celý
komplex toxinů s různou účinností na jednotlivé skupiny hmyzu. Přenesením
genu zodpovědného za produkci příslušného typu Bt-toxinu do genomu kulturní rostliny získá odrůda rezistenci vůči hmyzím škůdcům, ale kromě toho
je zaručena i selektivita pro necílové druhy hmyzu, které by jinak byly zasaženy insekticidem. V současnosti je využíván především δ-endotoxin, který
působí proti druhům z řádu Lepidoptera – motýli, kam je řazen značný počet
škůdců polních a zahradních plodin.
Bt toxin je v ochraně polních plodin využíván již od 30. let 20. století a biopreparáty obsahující Bt toxin jsou aplikovány i na porosty v konvenčním a ekologickém zemědělství, často však vlivem obtížného směrování prostředku
bohužel i na hmyz, který přímo plodině neškodí.
Jediná v současné době u nás povolená a komerčně pěstovaná transgenní
plodina je právě Bt kukuřice, které vlastní produkce Bt toxinu umožňuje velmi
efektivní ochranu proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis), jehož housenky jinak žírem závažně poškozují rostliny kukuřice a následně se zvyšuje
napadení zrn v palici houbovými chorobami (plísněmi produkujícími mykotoxiny), takže dochází k poklesu množství i kvality sklízeného produktu.
Ekonomické výhody
V rámci zemědělství se možná více než v ostatních oborech setkáváme se
silným důrazem na tradiční a kulturní aspekty tohoto lidského konání. Jedná se o vztah zemědělce k půdě a krajině, význam zemědělství pro osídlení
venkova a podobně. Zároveň ovšem musíme mít na paměti, že se jedná
o obor podnikání, který musí zemědělce a jejich rodiny nejen uživit, ale za13
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jistit jim v globalizované ekonomice také přiměřený zisk a životní standard.
Celosvětově je patrné, že pokud jde o podnikání v zemědělské sféře, ekonomické tlaky zvýhodňují především jednotlivce a korporace, hospodařící na
větších výměrách půdy oproti drobným soukromým farmářům. Na rozdíl od
rodinných farem je zde kladen ještě mnohem větší důraz na ziskovost a maximální efektivnost. Je zde tedy patrná snaha o využívání všech možností,
jak snížit náklady na produkci. Objeví-li se v dosahu moderní technologie,
která snížení nákladů umožňuje, subjekt, který by ji nevyužil, bude oproti
těm, kteří tak učiní, v konkurenční nevýhodě. Jedním z hlavních důvodů pro
rychlé přijetí transgenních plodin v mnoha oblastech světa je právě nižší nákladovost, a tím pádem vyšší konkurenceschopnost na trzích, kde je možné
produkty těchto plodin uplatnit.
Snazší rozhodování pro pěstitele
Dalším velmi významným faktorem je podstatné zjednodušení rozhodovacího procesu v rámci ochrany polních plodin proti škodlivým činitelům. Ne
náhodou jsou nejpěstovanějšími trangenními odrůdami ty, které se vyznačují
tolerancí k neselektivním herbicidům, protože herbicidy tvoří cca 2/3 celkové
spotřeby chemických přípravků na ochranu rostlin. U klasických selektivních
herbicidů musí volba vhodné účinné látky vycházet z mnoha vstupních údajů,
kterými jsou především druh plodiny a její růstová fáze, druhové složení plevelného společenstva (které se na různých pozemcích podstatně liší), růstová
fáze plevelů a další. Teprve se znalostí těchto dat můžeme kvaliﬁkovaně zvolit vhodný přípravek. Mnohdy je nezbytné kombinovat více přípravků v rámci
jedné aplikace, nejen z hlediska účinnosti na vyskytující se plevelné spektrum, ale i z hlediska ekonomického, kdy je často volena kombinace dvou či
více levnějších herbicidů oproti širokospektrálnímu, ale dražšímu přípravku.
Použití neselektivních herbicidů, které už z deﬁnice působí na celé plevelné
spektrum (i když samozřejmě i zde můžeme najít rozdíly v druhové citlivosti),
tento rozhodovací proces do značné míry zjednodušuje a eliminuje riziko volby nevhodného přípravku, který by se mohl minout účinností vůči některému
odolnějšímu plevelnému druhu, nebo působit fytotoxicky na plodinu a podstatně tím snížit výnos. Nezanedbatelný přínos mají transgenní plodiny zvláště pro rozvojové země s nedostatečnou kvaliﬁkací a příjmovou situací zemědělců, které jim neumožňují používat konvenční postupy chemické ochrany.
Produkce levnějších potravin
Odhaduje se, že zavedení pěstování transgenních odrůd polních plodin může
zrychlit snižování cen potravin o 10 až 15 % (Lomborg, 2006). Tento fakt může
14
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významně pomoci v boji s hladem. Podíváme-li se na Rozvojové cíle milénia,
přijaté na summitu OSN v roce 2000, je odstranění extrémní chudoby a boj
s hladem úkolem číslo jedna (UN Millennium Project, 2005). Příčinou hladovění stamilionů lidí však není globální nedostatek potravin. Srovnáme-li počátek
šedesátých let 20. století s počátkem století 21., zjistíme, že populace vzrostla dvojnásobně. Ale i přes toto zdvojnásobení je dnes zemědělská produkce
na jednoho obyvatele Země o 24 % vyšší než na počátku sledovaného období a ceny potravin jsou dnes o celých 40 % nižší (Wood et al, 2000). Z výše
uvedeného je patrné, že lidstvo produkuje dostatek potravin k nasycení všech
obyvatel planety. Hlavní příčinou hladovění je extrémní chudoba. Mnoho lidí
je natolik chudých, že nemají dostatek peněz na nákup potravin. Rychlejší
snižování cen potravin v souvislosti se zaváděním transgenních plodin tedy
jednak zvyšuje možnosti chudých zaopatřit si jídlo v dostatečném množství.
Možná rizika
V této části se záměrně nezabýváme riziky zdravotními, neboť všechny pěstované transgenní odrůdy prošly mnoha testy, které měly za úkol tato rizika vyloučit. Ani při dosavadní výměře transgenních plodin ve světě, která dnes více
než 10x přesahuje výměru zemědělské půdy ČR, nebyly z hlediska zdravotních
rizik zjištěny žádné zvláštní rozdíly oproti konvenční plodinám. Zaměříme se
proto především na faktory, které mohou komplikovat využití transgenních plodin samotným pěstitelům.
Často zmiňovaným rizikem je možná „kontaminace“ produktů pocházejících
z těch systémů, které se možnosti využití GMO dobrovolně zřekly. Jedná se
především o ekologické (organické) zemědělství. Pokud by došlo k přenosu
pylu z porostu transgenní plodiny na plodinu pěstovanou ekologickým způsobem, sklízený produkt by následkem zkřížení obsahoval transgen a nemohl by být tedy deklarován jako produkt ekologického zemědělství, čímž
by pěstiteli mohla vzniknout ekonomická škoda. Důsledným dodržováním
izolačních vzdáleností je možné toto riziko minimalizovat tak, jako je tomu
např. již dnes u prevence nežádoucího opylení při produkci osiva.
Dále je hojně uváděna možnost vzniku „superplevele“. Původně se takto
označovali předpokládaní hybridi plevelů a transgenních plodin, kteří by cestou úniku genů získali toleranci k neselektivnímu herbicidu. Dnes se tento
termín používá i na samovolně vyselektované rezistentní populace plevelů,
vyskytující se v porostech geneticky modiﬁkovaných plodin s herbicidní tolerancí. To, že se u plevelů rezistence k účinným látkám herbicidů projeví,
bylo předpovězeno již na počátku 50. let 20. století, roky před tím, než byla
rezistence skutečně prokázána. Při dlouhodobém používání stejné účinné
15
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látky je nutno s tímto jevem počítat, ať již jde o pěstování plodiny konvenční
či transgenní. Zvláště velkým rizikem z pohledu přenosu transgenu do populací plevelů i netransgenních odrůd jsou výskyty planých a zplanělých forem
polních plodin, které se mohou stát „rezervoárem“ transgenů. V rámci ČR je
nutno v tomto směru počítat s přenosem transgenů prostřednictvím plevelné
řepy, plevelné řepky a nověji též plevelné slunečnice.
Perspektivy pěstování transgenních plodin
Během deseti let od zavedení širšího pěstování trasnsgenních plodin v roce
1996 se celosvětová plocha osetá těmito plodinami zvýšila více než padesátkrát (z 1,7 mil. ha na 90 mil. ha v roce 2005). Celkem se jejich pěstováním zabývá 8,5 milionů farmářů v 21 zemích. Tempo nárůstu osevních ploch
transgenních plodin je stále poměrně vysoké – meziroční celosvětový nárůst
2004/2005 byl 11 %. Zatímco v průmyslově vyspělých zemích bylo tempo
růstu jen 5%, v případě rozvojových zemí bylo dosaženo 23% nárůstu osevních ploch.
Do budoucna se předpokládá další zvyšování jak počtu zemí, ve kterých jsou
transgenní plodiny pěstovány, tak počtu farmářů, využívajících výhod, které
tyto technologie přinášejí, stejně jako se předpokládá další výrazný nárůst
ploch osetých tímto typem odrůd.
Zdroje citací
Benbrook, C.: Do GM Crops Mean Less Pesticide Use? Pesticide Outlook,
Royal Society of Chemistry, 2001. (http://www.biotechinfo.net/benbrook_outlook.pdf)
Bednář, J.: Základy genového inženýrství rostlin. Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita, Brno, 2000.
James, C.: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2005 Executive Summary. ISAAA Briefs No. 34-2005.
Lomborg, B.: Skeptický ekolog. Jaký je skutečný stav světa? Dokořán a Liberární institut, Praha, 2006.
UN Millennium Project: Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. Overview. 2005.
Wood, S., Sebastian, K., Scherr, S. J.: Pilot analysis of global ecosystems:
Agroecosystems. World Resources Institute, 2000.
Problematika je řešena s podporou grantu NAZV 1B53057 a MŠM 60460709.
16

GMO v živočišné produkci - Co hrozí zvířatům krmeným krmivy z GMO?

GMO v živočišné produkci
- Co hrozí zvířatům krmeným krmivy z GMO?
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby Uhříněves, Česká zemědělská univerzita v Praze
e-mail: petr@vuzv.cz

Mnohé obchodní řetězce a zpracovatelské podniky vyžadují po zemědělcích
garance, že jimi odebíraná produkce nepochází ze zvířat krmených krmivy
z geneticky modiﬁkovaných organismů (GMO). Mají na to právo, i když jejich
požadavek jde daleko za rámec legislativy EU. Z hlediska ryze biologického
nemá strach z GMO racionální jádro.
DNA v krmivech
Obsah dědičné informace ve formě DNA je v krmivech velice proměnlivý.
U většiny rostlin využívaných pro krmné účely nepřesahuje 0,02% sušiny.
Kromě potravy je vydatným zdrojem DNA i mikroﬂóra trávícího traktu. Člověk
má ve střevě asi 1014 bakterií náležejících ke stovkám druhů. Z virů dominují
v lidském střevu patogenní rostlinné viry. DNA se dostává do trávícího traktu
i z odumřelých buněk epitelu střeva a bílých krvinek.
Geny využívané ke genetickým modiﬁkacím tvoří jen malý zlomek celkového množství DNA, jež je přijata s potravou obsahující geneticky modiﬁkované (GM) rostliny. Názornou představu o podílu „cizích genů“ si lze vytvořit
z příkladu dojnice krmené kukuřičnou siláží (40% sušiny krmné dávky) a kukuřičným šrotem (20% sušiny krmné dávky). Předpokládejme, že jak siláž,
tak i šrot jsou vyrobeny výhradně z GM kukuřice. Gen vnesený do kukuřice
při genetické modiﬁkaci je tvořen zhruba 4000 písmeny genetického kódu
a z celkového množství DNA přijaté s potravou tvoří pouhých 0,0004% .
Převedeno do absolutních hodnot to znamená, že dojnice zkonzumuje za
den 2,6 μg „cizího genu“, zatímco „normální“ kukuřičné DNA zkonzumuje
za den 600 mg. Už z toho je nad slunce jasnější, že vliv DNA z „cizích genů“
GM rostlin na zvířata je zcela zanedbatelný ve srovnání s případným vlivem
DNA, jež je rostlinám „vlastní“.
O tom, že je DNA přijímaná zvířaty s potravou považována za zcela podružný fenomén, svědčí skutečnost, že o obsahu DNA v jednotlivých krmivech
nenajdeme v odborné literatuře příliš mnoho údajů. Není divu. Základní stavební kameny DNA (tzv. nukleotidy) jsou v potravě relativně hojně zastoupeny a za běžných okolností zvíře ani člověk netrpí jejich nedostatkem.
17

GMO v živočišné produkci - Co hrozí zvířatům krmeným krmivy z GMO?

DNA přijatá s potravou má v trávicím traktu doslova jepičí život. Rozkládá
se už působením kyselého prostředí v žaludku monogastrů nebo ve slezu
přežvýkavců. K jejímu rozkladu výrazně přispívají i trávící enzymy. DNázu
I vylučují slinné žlázy, slinivka, játra a buňky tenkého střeva. Tento enzym rozkládá DNA nejlépe v neutrálním prostředí. DNáza II má optimální
pH pro rozklad DNA 4,6 až 5,5 a je rovněž vylučován v trávicím traktu.
Mašinérie rozkladných procesů u přežvýkavců rozloží 85% DNA přijaté
s potravou na jednotlivé stavební kameny (nukleotidy) nebo dokonce na
metabolity nukleotidů před vstupem do dvanáctníku. Takto degradovaná
DNA už v žádném případě neplní roli dědičné informace.
Mikroﬂóra trávicího traktu a geny z GMO
Z výše uvedených údajů nicméně vyplývá, že něco málo DNA průchod trávícím traktem „přežije“. O rozsahu tohoto „přežití“ si můžeme udělat zatím
jen rámcovou představu především z výsledků pokusů na myších. Ty však
probíhají za extrémních podmínek – myši dostávají „koňské“ dávky DNA, jež
je navíc ve formě zvýšeně odolné vůči působení trávicích enzymů. Z těchto pokusů vyplývá, že asi 4% celkové DNA přijaté s rostlinnou potravou je
rozloženo na kusy tak velké, že by v nich mohl zůstat nenarušen i celý gen
(např. gen pro rezistenci k antibiotikům).
Platí to ale i pro přežvýkavce? Těžko říci. Už v bachoru se z buněk rostlin
uvolňuje DNA, která pak volně „plave“ v bachorové tekutině. Spolu s ní se
tam nachází i obrovské množství bakterií a dalších zástupců bachorové
mikroﬂóry. DNA uvolněná z rostlinných buněk se proto „nabízí“ mikroﬂóře
trávicího traktu k „osvojení“. Bakterie i prvoci však vylučují velké množství
enzymů štěpících DNA, které mění „volnou“ dědičnou informaci na „genetický šrot“. Bachor je na druhé straně velmi různorodé prostředí. Nachází
se v něm obrovské množství pevných částic, na které se DNA „nalepí“
a tím se částečně stabilizuje. Tak může v bachoru část volné DNA neúprosné destrukci uniknout. Při určité souhře náhod nelze „osvojení“ DNA
bachorovou mikroﬂórou vyloučit.
Šance na přenos DNA z potravy na mikroﬂóru v dalších pasážích trávicího
ústrojí jsou o poznání slabší. Odhaduje se, že pokud k němu dochází, pak
se tak děje s frekvencí 10-11 až 10-13 na každý kontakt bakterie s DNA, jež
splňuje všechny podmínky pro úspěšný přenos do bakterie. To je tisíckrát
nižší riziko, než jaké představuje změna bakteriální DNA spontánní mutací.
Z hlediska možných rizik přenosu genů GM rostliny na mikroﬂóru je hodno
zvláštního zřetele silážování GM zemědělských plodin. Na první pohled tu
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vznikají podmínky vhodné pro přenos genů – jsou tu bakterie i volná DNA
rostliny. Ze samotného principu silážování však vyplývá, že při něm dochází
k poklesu pH na hodnoty, při kterých je rostlinná DNA ničena. Vhodné podmínky pro případný přenos genů ze silážované rostlinné hmoty na bakterie
proto panují především v počáteční fázi silážování, kdy se siláž ještě příliš
neokyselila. Pokusy s GM kukuřicí ale prokázaly, že ani za těchto podmínek
ke „stěhování“ genů ze silážované hmoty na bakterie nedochází.
Přes svou nepravděpodobnost se může tento jev zdát důležitý z hlediska
přenosu genů pro rezistenci k antibiotikům, protože vznik patogenních bakterií odolávajících lékům představuje závažný problém. Mnohé starší GM
plodiny geny pro rezistenci obsahují. K šíření rezistence ale přispívají nejvýše hypoteticky.
Mnohem závažnější bylo z tohoto hlediska ještě v nedávné době zkrmování antibiotik jako stimulátorů růstu u hospodářských zvířat a samozřejmě
i využívání antibiotik v humánní i veterinární medicíně. Velmi přesvědčivě
to demonstrovaly nedávné výzkumy, které odhalily v půdní mikroﬂóře neuvěřitelně bohatý zdroj genů pro rezistenci k antibiotikům. Tyto geny se několikastupňovým horizontálním přenosem šíří až na patogenní bakterie významné z hlediska humánní a veterinární medicíny. Jako příklad lze uvést
kmeny Staphylococcus aureus rezistentní k vankomycinu. Ty získaly klíčové geny vanH, vanA a vanX zprostředkovaně od půdních aktinomycet. Na
šíření této rezistence se významnou měrou podepsalo zkrmování derivátu
vankomycinu avoparcinu hospodářským zvířatům.
Zvířata a geny z GMO
Pokud se všechna DNA z potravy v trávicím traktu živočichů úplně nerozloží, nelze vyloučit ani přenos DNA z GM zemědělských plodin do organismu zvířete. Část „přežívající“ DNA z krmiva může být zachycena buď přímo
buňkami střevní sliznice nebo buňkami imunitního sytému. Poškození střevní sliznice při střevních onemocněních může vyhlídky na zachycení DNA
buňkami střevní sliznice ještě zvýšit, protože za těchto podmínek mohou
pronikat velké molekuly včetně DNA hlouběji do stěny střeva. Nejvíce DNA
zachytí fagocytózou bílé krvinky. Svědčí o tom i výsledky experimentů, při
kterých byly dojnice krmeny krmivem s přídavkem sojového šrotu vyrobeného z GM sóji a následně byla prokázána stopová přítomnost DNA z této sóji
v bílých krvinkách pokusných zvířat. Tato DNA se však nenacházela v jiných
tkání ani v mléce.
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V krajním případě by mohlo dojít k fungování rostlinného genu v buňce těla
živočicha, jež by gen přijala. Taková buňka by mohla produkovat rostlinnou
bílkovinu. K tomu by však muselo být splněno hned několik podmínek. Gen
by se musel „vmáčknout“ do té části živočišné dědičné informace, kde jsou
geny předurčeny k aktivaci. Navíc by gen musel mít v blízkosti sekvence
DNA schopné uvést rostlinný gen do chodu. Pravděpodobnost, že se do
dědičné informace živočišné buňky zabuduje právě gen zodpovědný za
genetickou modiﬁkaci, je vzhledem k počtu všech genů v rostlinné dědičné
informaci přinejmenším 1:25 000. V případě obilovin bude zřejmě ještě nižší, protože počet genů pšenice či rýže se odhaduje na 80 000. K přenosu
„normálních“ rostlinných genů z DNA přijaté s potravou by proto mělo docházet řádově desettisíckrát častěji než k přenosu genu zodpovědného za
genetickou modiﬁkaci rostlin. Zatím ale nebyl v dědičné informaci žádného
živočicha nalezen gen, který by pocházel z rostlin.
Kompletní dědičná informace byla „přečtena“ například u mušky octomilky,
hlísta Caenorhabtitis elegans, sumky Ciona intestinalis, ryby čtverzubce
fugu, myši, potkana, psa, šimpanze a člověka. Tyto organismy se po miliony
let evoluce soustavně živily hmotou jiných organismů včetně rostlin a tudíž
přijímaly i jejich DNA. V jejich dědičné informaci se DNA z potravy neobjevila, a proto lze přenos DNA z GM plodin na živočichy konzumací potravy
téměř s jistotou vyloučit. I kdyby k tomu došlo, nepředstavovala by tvorba
rostlinného proteinu z GM rostliny v těle živočicha velké riziko. Bílkoviny tvořené podle genů použitých ke genetické modiﬁkaci jsou podrobeny vyčerpávajícím toxikologickým a alergologickým testům. Bílkovina tvořená podle
„cizího“ genu je proto pro zvíře či člověka naprosto bezpečná.
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Genetické modiﬁkace živočichů prodělaly v posledních letech revoluční změny. Jejich ohromný potenciál pro chov hospodářských zvířat však zůstává
nevyužit. Je to vyvoláno hlavně nejistotou odbytu produktů geneticky modiﬁkovaných (GM) hospodářských zvířat a v některých případech i nejasnostmi
provázejícími dopad chovu GM živočichů na životní prostředí.
Metody genetických modiﬁkací živočichů
Genetickou modiﬁkací rozumíme cílený zásah do dědičné informace organismu. Zdaleka to není jen „přenos cizích genů“ čili transgeneze. Významné
efekty přináší i vyřazení vlastního genu živočicha z funkce (tzv. genový knokaut). Velkou budoucnost zřejmě mají tzv. cisgenní organismy, které nenesou žádné „cizí geny“ (tj. geny izolované z dědičné informace jiných druhů)
a mají pouze změněny funkce genů, jež jsou nedílnou součástí jejich vlastní dědičné informace. Cisgenní organismy by také mohly být psychologicky
snáze přijatelné laickou spotřebitelskou veřejností.
Pro provedení genetické modiﬁkace se nabízí mnoho metod. Kromě přímých mikroinjekcí genového konstruktu do zárodků nebo „pašování“ genových konstruktů pomocí virů upravených metodami genového inženýrství
se u savců v poslední době prosazuje především klonování označované
někdy také jako přenos jader somatických buněk. V tomto případě je nejprve provedena potřebná genetická modiﬁkace na buňkách příslušného živočišného druhu pěstovaných v laboratorních podmínkách. Vybrané buňky,
u nichž se zásah do dědičné informace zdařil, jsou namnoženy a použity
pro klonování „metodou Dolly“ – tedy spojením GM buňky s vajíčkem příslušného živočišného druhu zbaveného jaderné dědičné informace. Pokud
se narodí klon, nese genetickou modiﬁkaci v každé buňce těla a vykazuje fenotyp, který odpovídá provedené genetické modiﬁkaci. Další množení
GM živočicha již probíhá s využitím tradičních metod plemenitby.
Nevýhodou většiny metod tvorby GM živočichů je jejich nízká účinnost. V řadě případů musí být provedeny stovky či tisíce pokusů, než se podaří získat
GM živočicha. To produkci GM živočichů výrazně prodražuje a znesnadňuje
jejich využití v praxi.
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Využití GM živočichů
Drtivá většina GM živočichů nachází uplatnění v základním výzkumu v oblasti biologie či medicíny. Pro tyto účely jsou využívány genetické modiﬁkace
např. u hlístice Caenorhabditis elegans, octomilky Drosophila melanogaster
melanogaster,
dania pruhovaného a v největší míře u laboratorní myši popřípadě potkana.
GM hospodářská zvířata jsou využívána pro produkci lidských bílkovin významných pro léčbu některých chorob (srážlivý faktor VIII a IX pro léčbu
hemoﬁlie, alfa-1-antitrypsin pro léčbu rozedmy plic, antitrombin pro prevenci
tvorby nebezpečných krevních sraženin apod.). Chov těchto tzv. živých bioreaktorů je předmětem činnosti specializovaných biofarmaceutických ﬁrem
a zemědělství se na něm nebude podílet významnější měrou. První lék z této kategorie by měl být schválen koncem roku 2006. Pro zemědělství se zdá
jako perspektivní využití GM hospodářských zvířat pro následující účely.
A) Zvýšení růstových schopnosti
V chovu hospodářských zvířat byly první pokusy upřeny k možnostem
zvýšení růstových schopností. Naděje vyvolané úspěchem při zvýšení intenzity růstu GM myší (např. přenosem genů pro růstový hormon, protein
c-ski, růstový faktor IGF1) se u hospodářských zvířat (prasat, skotu, ovcí)
nenaplnily. Přesto se podařilo dosáhnout významných úspěchů. Přenosem
genu pro releasing hormon růstového hormonu (RHGH), který měl regulační sekvence upraveny tak, aby produkoval modiﬁkovaný RHGH s prodlouženou biologickou aktivitou ve svalovině, se podařilo u prasat docílit
zvýšení intenzity růstu zhruba o 30% při srovnatelné spotřebě krmiva (tj. při
zvýšené konverzi).
Intenzivnějšího růstu zvířat lze dosáhnout i „zprostředkovaně“, např. genetickou modiﬁkací, kterou se zvýší obsah albuminu v mléce prasnic. Selata
odchovaná prasnicemi nesoucími tuto genetickou modiﬁkaci vykazují do
odstavu výrazně vyšší přírůstky. Také v dalším období života těží z „dobrého základu“ získaného vydatnějším přísunem bílkovin v časných fázích
života.
Nadějný by byl cílený knokaut genu pro bílkovinu myostatin. U skotu vyvolává přirozená mutace tohoto genu enormní růst svaloviny typický například
pro plemeno belgické modré. Myostatin sehrává obdobnou roli při potlačování růstu svalů i u dalších hospodářsky významných druhů savců a dokonce
i u drůbeže. Genovým knokautem u prasat, ovcí nebo kura by zřejmě vznikli
živočichové s fenotypem připomínajícím mohutné osvalení belgického modrého skotu.
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Praktické uplatnění těchto genetických modiﬁkací je krajně nepravděpodobné. Legislativa EU nedovoluje ani injekční podávání růstového hormonu
využívaného v USA ke zvýšení dojivosti skotu a masné užitkovosti prasat.
Využití GM masných linií by zcela jistě narazilo na tuhý odpor. To platí i pro
následující oblasti uplatnění genetických modiﬁkací v živočišné výrobě.
B) Genetické modiﬁkace a odolnost k chorobám
Choroby hospodářských zvířat zosobují v chovech obrovské ekonomické
škody. Vyšlechtění odolných plemen či linií by proto představovalo významný přínos. Klasické šlechtění má v tomto směru omezené možnosti. Naopak,
využití metod genového inženýrství nabízí možnosti, které jsou jinými metodami prakticky nedosažitelné.
Experimenty prokázaly schůdnost tvorby rezistentních linií jak u savců (např.
ovce odolné proti viru maedi visna) tak i drůbeže (kur odolný k leukóze).
Zajímavý projekt byl realizován u skotu a týkal se získání odolnosti k mastitidám vyvolaných bakterií Staphylococcus aureus. Odolná linie skotu vznikla přenosem bakteriálního genu pro lysostaphin z bakterie Staphylococcus
simulans. Lysostaphin má schopnost ničit bakterie Staphylococcus aureus
a GM krávy, které jej produkovaly v mléčné žláze, byly výrazně odolnější
k mastitidám.
Ke zvýšení odolnosti k ekonomicky významným chorobám lze využít i genový knokaut. Cílené narušení genu pro tzv. prionový protein zajišťuje u nositelů této defektní vlohy odolnost k prionovým onemocněním (spongiformním
encefalopatiím). Tímto způsobem byl získán skot odolný vůči BSE a ovce
odolné ke skrapii.
Značné úsilí je věnováno genetické modiﬁkaci drůbeže (kura), jež by zajistila odolnost k chřipkovým virům typu A, především pak k subtypům, u nichž
hrozí přenos z drůbeže na člověka (např. H5N1, H7N7). Projekty s tímto cílem byly zahájeny ve Velké Británii a v Číně.
C) Zkvalitnění živočišných produktů
Genetické modiﬁkace lze využít ke změně kvality živočišných produktů. Na
jedné straně lze zvýšit kvalitu produkce přenosem genů jiných druhů. Tak
byl například získán skot, který vylučuje v mléce lidský laktoferin. Tato bílkovina má bakteriostatické účinky na střevní mikroﬂóru a zároveň zajišťuje
transport iontů železa přes střevní stěnu do krevního oběhu. Našla by proto využití při výrobě náhražek mateřského mléka. Genetická modiﬁkace,
která by nahradila mléčné bílkoviny skotu za bílkoviny mateřského mléka,
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by odstranila problémy se vznikem alergií na bílkoviny kravského mléka,
především na alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin a kaseiny. Odpor laické
veřejnosti ke kravskému mléku humanizovanému genetickou modiﬁkací je
přesto možné očekávat s vysokou pravděpodobností.
Z tohoto hlediska by mohl mít větší nadějí na úspěch cisgenní skot, který
nese v dědičné informaci další kopie vlastních genů pro kasein beta a kapa. Novozélandské biotechnologické ﬁrmě AgReserach se tímto způsobem podařilo zvýšit hladiny beta kaseinu o 20% a koncentrace kapa kaseinu stouply dokonce na dvojnásobek. Celkové množství bílkoviny v mléce
tak stouplo o 13%. Tato genetická modiﬁkace však nenabízí přímý přínos
spotřebiteli. Je výhodná především pro chovatele a mlékárenský průmysl,
protože skýtá záruky vyšší výtěžnosti při výrobě sýrů. Přijetí veřejností je
proto v konečném důsledku rovněž sporné.
Genetické modiﬁkace by mohly přispět k ozdravění živočišných produktů.
Příkladem jsou GM prasata, která získala gen fat-1 odpovědný za tvorbu
enzymu převádějícího málo žádoucí, ale zato hojné omega-6-mastné kyseliny na žádoucí omega-3-mastné kyseliny. Konzumace vepřového masa
z těchto GM zvířat by mělo mít příznivý efekt na kardiovaskulární systém
konzumentů a měla by jim skýtat ochranu před nádorovými onemocněními. To neplatí o konzumaci tuku zvířat, v kterém zůstal zvýšený obsah
omega-6-mastných kyselin zachován. Omega-3-mastné kyseliny se ve
větší míře vyskytují např. v rybím mase, ale v mase hospodářsky významných savců a ptáků jsou zastoupeny jen málo.
V poslední době se objevilo hned několik prací, které zpochybňují protirakovinný účinek omega-3-mastných kyselin a rovněž ochrannou funkci těchto
mastných kyselin před kardiovaskulárními chorobami.
D) GM hospodářská zvířata a životní prostředí
Navzdory skutečnosti, že jsou genetické modiﬁkace často stavěny do protikladu s ochranou životního prostředí, může být chov GM hospodářských
zvířat pro ochranu životního prostředí velkým přínosem. Příkladem jsou GM
prasata, která mají přenesen do dědičné informace bakteriální gen pro fytázu. Enzym pro rozklad rostlinného fytátu vylučují GM prasata ve slinných
žlázách. Díky tomu lépe využívají pro ně jinak těžko dostupný fosfor vázaný
ve fytátu rostlinných krmiv. U linie GM prasat Enviropig získané na universitě v kanadském Guelphu klesá množství fosforu vylučovaného s výkaly až
o 70%. To má při velkém obejmu likvidované prasečí kejdy značný význam
pro ochranu povrchových vod před eutroﬁzací.
24

GMO v živočišné produkci - Geneticky modiﬁkovaní živočichové

Speciﬁcký problém představuje otázka GM ryb, u nichž se podařilo přenosem genových konstruktů obsahujících strukturní sekvence rybího růstového
hormonu dramaticky zvýšit růstové schopnosti. Například hmotnost ročních
lososů je genetickou modiﬁkací zvýšena až na čtyřicetinásobek. V současnosti je americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) posuzována žádost
kanadské společnosti Aqua Bounty týkající se GM lososa. Schvalovací proces se táhne už několik let a zatím nebylo rozhodnuto. FDA přitom posuzuje jen zdravotní nezávadnost masa těchto lososů. To je otázka relativně
nekomplikovaná ve srovnání s problémem, jaký představuje chov GM ryb
s ohledem na ochranu životního prostředí. Řada studií dokazuje, že intenzivně rostoucí GM ryby mohou po úniku do volné přírody narušit rovnováhu
vodních ekosystémů. Mohou konkurencí vytěsnit původní druhy ryb a vysokou spotřebou potravy narušit biodiverzitu bezobratlé vodní fauny, popřípadě
i ﬂóry či mikroﬂóry. Je však třeba připomenout, že podobný problém je spojen i s únikem klasicky šlechtěných ryb, které mají rovněž výrazně zvýšenou
růstovou schopnost a představují pro volně žijící rybí populace významnou
konkurenci.
Z hlediska ochrany životního prostředí je považován za nejrizikovější chov
GM ryb v mořských akvakulturách, odkud mohou uniknout početné populace
do volného moře. Chov ve vnitrozemských sladkovodních sádkách je oproti
tomu považován za relativně bezpečný.
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Ing. Zuzana Doubková
Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik,
e-mail: doubkova@env.cz

Použití geneticky modiﬁkovaných organismů (dále GMO) je upraveno právními předpisy na mezinárodní i národní úrovni tak, aby byla zajištěna ochrana
zdraví lidí i zvířat a životního prostředí. Tato oblast je příkladem uplatnění
tzv. „principu předběžné opatrnosti“: jednoduše řečeno, co není povoleno, je
zakázáno, než se něco povolí, je třeba důkladně ověřit, zda to nepředstavuje
nějaké nebezpečí.
Pravidla pro činnosti s GMO jsou v České republice stanovena zákonem č.
78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modiﬁkovanými organismy a genetickými produkty, podrobnosti upřesňuje prováděcí vyhláška č. 209/2004 Sb.,
o bližších podmínkách nakládání s geneticky modiﬁkovanými organismy
a genetickými produkty. Zákon stanoví povinnosti osob, působnost správních úřadů, administrativní postupy při povolování nakládání s GMO a genetickými produkty, včetně informování a zapojení veřejnosti, dále také sankce
(pokuty) za porušení předpisů v této oblasti.
Zákon rozlišuje tři druhy činností s GMO:
-

uzavřené nakládání s GMO, což je použití geneticky modiﬁkovaných mikroorganismů, rostlin nebo zvířat v laboratořích, uzavřených sklenících,
chovech či průmyslových provozech. Zahrnuje vlastní genetickou modiﬁkaci – vytváření GMO, vědecké pokusy s nimi, ale i třeba průmyslovou
výrobu očkovacích látek nebo biochemikálií pro diagnostické účely za použití mikroorganismů,

-

uvádění GMO do životního prostředí znamená polní pokusy s geneticky
modiﬁkovanými rostlinami na přesně deﬁnovaném pozemku, podléhající
přísným pravidlům,

-

uvádění GMO a produktů do oběhu je jejich dovoz, prodej v obchodní síti,
skladování, pěstování za účelem prodeje a zpracování, výroba konečných
produktů a podobně. Zatím ve všech případech jde o geneticky modiﬁkované zemědělské plodiny: kukuřici, bavlník, sóju a další, jedinou výjimkou
jsou geneticky modiﬁkované karaﬁáty s modrou barvou květu.

Pro všechny tyto činnosti je třeba oprávnění. Povolovací procedura je tím
složitější, čím důkladnějšího posuzování možných rizik pro životní prostředí
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a zdraví je třeba. Nejjednodušší situace nastává v případě uzavřeného nakládání s takovými organismy, jejichž riziko je zanedbatelné. To jsou třeba laboratorní zvířata nebo mikroorganismy, které v přírodě nemají šanci na přežití.
Zde postačuje oznámení podané Ministerstvu životního prostředí, v němž jsou
charakterizovány GMO, vyhodnocena možná rizika, popsány zamýšlené činnosti a vybavení pracoviště. Pro uzavřené nakládání s vyšším stupněm rizika
a pro uvádění do životního je vydáváno rozhodnutí MŽP ve správním řízení.
Každé oznámení nebo žádost o použití GMO je posouzeno řadou odborníků
z různých hledisek. Za tímto účelem zřídilo MŽP poradní orgán – Českou
komisi pro nakládání s GMO a genetickými produkty (ČK GMO), jejímiž členy a spolupracovníky jsou přední vědci a další odborníci z oborů ochrany
zdraví, životního prostředí, zemědělství, mikrobiologie, botaniky, živočišné
fyziologie, medicíny a dalších. K žádostem se také vyjadřují Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a příslušný kraj, ve kterém má nakládání s GMO probíhat. Zákonem je zajištěno včasné informování veřejnosti
a možnost, aby se každý k podané žádosti vyjádřil. Všechna stanoviska, posudky, připomínky a námitky shromažďuje MŽP, na jejich základě většinou
vyzve žadatele k opravě nebo doplnění žádosti a nakonec vydá své rozhodnutí, které je také následně zveřejněno.
O uvádění GMO do oběhu se rozhoduje na úrovni celé Evropské unie, všechny
členské státy se mohou k podané žádosti vyjádřit. Jedná se o velmi složitý proces, trvající několik let. Žádost je posuzována z odborných hledisek Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin, ale v konečných stanoviscích členských států
hrají velkou roli i ekonomické a politické aspekty. Rozhodnutí může být přijato
Radou ministrů pro životní prostředí hlasováním členských států nebo, pokud
Rada k rozhodnutí nedospěje, Evropskou komisí. Přehled žádostí o uvádění
GMO do životního prostředí a do oběhu podaných v členských zemích EU je
dostupný v angličtině na stránkách http://gmoinfo.jrc.it/. Prostřednictvím této
databáze se evropská veřejnost může vyjádřit k uvádění jednotlivých GMO
na trh. Připomínky veřejnosti jsou následně rozesílány kompetentním úřadům
všech členských států a musí být vzaty v úvahu při konečném rozhodování.
Příklad – polní pokusy s geneticky modiﬁkovaným bramborem
V České republice proběhlo již několik polních pokusů s modiﬁkovanými plodinami – kukuřicí a brambory, další žádosti jsou ve schvalovacím procesu.
Uveďme si tedy jako příklad posuzování žádosti týkající se brambor.
Vědci v laboratoři úspěšně provedou vlastní genetickou modiﬁkaci, poté ve
skleníku vypěstují první rostliny. To je fáze uzavřeného nakládání, základní
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krok ve vývoji geneticky modiﬁkované plodiny. V uzavřených prostorech je
třeba shromáždit co nejvíce údajů o nové rostlině, například ověřit stabilitu
provedené změny dědičného materiálu, zda má modiﬁkace požadovaný účinek, zjistit důsledky pro životaschopnost rostliny atd. Pouze v případě, že tato
etapa skončí úspěšně, včetně namnožení dostatku sadbového materiálu, lze
přikročit k ověřování v polních podmínkách. Polní pokusy většinou provádí
instituce, která má s touto činností zkušenosti a vlastní potřebné pozemky
i mechanizaci. Žádosti tedy jsou předkládány nejméně dvě – od subjektu,
který geneticky modiﬁkovaný brambor vyvinul, dodává sadbu a výsledky
vyhodnocuje, a od instituce, která má vlastní pěstování provádět. V žádostech jsou podrobně uvedeny údaje o žadatelích, jejich odborných poradcích,
o pokusné rostlině, provedené modiﬁkaci, včetně laboratorní metody, kterou
je možno přítomnost modiﬁkace v rostlinném materiálu zjistit. Popsán musí
být pokusný pozemek a jeho okolí, stanovena izolační vzdálenost od nejbližšího pole s nemodiﬁkovanými brambory spolu s uvedením postupu, jakým
budou brambory pěstovány, sklizeny a po vyhodnocení pokusu bezpečně
zlikvidovány, aby se nemohly dostat do potravin ani do krmiv. Důležitý bod
představuje sledování a ošetření pozemku po skončení pokusu, především
odstraňování případných vzešlých rostlin v další vegetační sezóně i následná plodina, která bude na pozemku vyseta. Současně se žádostí je žadatel
povinen dodat vzorek hlíz pro kontrolní účely.
Žádost je podávána Ministerstvu životního prostředí v tištěné podobě i elektronicky. MŽP zkontroluje její úplnost, a jestliže shledá, že žádost vyhovuje
požadavkům zákona i vyhlášky, rozešle její kopie Ministerstvu zemědělství,
Ministerstvu zdravotnictví, příslušném krajskému úřadu a odborníkům z ČK
GMO. Na svých internetových stránkách MŽP zveřejní informaci o zahájení
správního řízení a podrobný obsah žádosti. Informace o zahájení řízení je
také na výzvu MŽP zveřejněna v kraji a obci, kde má polní pokus probíhat. Do 30 dnů poté se k žádosti mohou vyjádřit uvedená ministerstva, kraj
a občané. Pokud někdo vznese odůvodněné námitky týkající se možných
rizik, je MŽP povinno uspořádat veřejné projednání žádosti. Základní informace o žádosti zadá MŽP v angličtině do evropské databáze, kde jsou zpřístupněny všem členským státům a veřejnosti (http://gmoinfo.jrc.it/). Ostatní
členské státy mají možnost prostřednictvím této databáze uplatňovat své
připomínky k plánovaným pokusům. Na základě obdržených stanovisek,
odborných posudků a připomínek může MŽP žadatele vyzvat k doplnění
žádosti nebo upřesnění některých údajů. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 90
dnů od obdržení žádosti, ovšem v případě, že si MŽP vyžádá dodatečné
informace, se tato lhůta přerušuje, takže ve většině případů trvá správní
řízení déle než 3 měsíce. V konečném rozhodnutí musí být zohledněny
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Ačkoliv geneticky modiﬁkovaný organismus (dále GMO) prochází před svým
uvedením na trh zevrubným procesem testování, v rámci EU je třeba tento
organismus a jeho produkty dále sledovat i po úspěšném schválení a uvedení do oběhu. Děje se tak na základě principu předběžné opatrnosti, který je
aplikován pro všechny organismy, jež vznikly s pomocí genových technologií. V tomto ohledu se přístup EU liší od jiných států, kde využívají produktů
moderní biotechnologie v praxi bez toho, aniž by rozlišovali původ takového
produktu.
Sledování GMO slouží k tomu, abychom byli schopni v případě zjištění jakéhokoliv negativního působení GMO na lidský organismus, popř. zvířata,
stáhnout takový produkt z trhu a zamezit uvedení do oběhu dalších produktů
z tohoto GMO. Sledovat můžeme pouze organismy a jejich produkty, které
jsou nějakým způsobem odlišeny od ostatních. Z tohoto důvodu byl zaveden
systém označování GMO a jejich produktů v rámci společné závazné legislativy EU.
Označování GMO a jejich produktů
Během pětiletého moratoria na schvalování nových GMO, které proběhlo
v EU v letech 1999 – 2003, se utvořilo legislativní zázemí nejen pro povolování nových GMO a hodnocení rizika při jejich uvádění na trh a do životního
prostředí, ale také pravidla pro označování GMO a jejich produktů, které se
dostanou do oběhu mezi běžné spotřebitele. Stěžejními evropskými předpisy v tomto směru jsou bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství:
-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003, o zpětné vysledovatelnosti a označování geneticky modiﬁkovaných organismů a zpětné vysledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modiﬁkovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES,

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, o geneticky
modiﬁkovaných potravinách a krmivech.
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Dle těchto nařízení je třeba označovat nejen samotné GMO, ale také výrobky
obsahující či vyrobené z GMO, kde podíl jednotlivých geneticky modiﬁkovaných složek nebo složky ve výrobku je vyšší než 0,9 %. V tomto případě hovoříme o náhodné příměsi GMO, a takové, jejíž přítomnosti nelze technicky
zabránit. Jakmile tedy v praxi dojde k náhodnému přimíchání GMO do konvečního produktu a tato příměs je vyšší než 0,9 %, musí být takový produkt
deklarován jako celek s příslušným označením:
a) sestává-li potravina z více než jedné složky GMO, uvedou se slova „geneticky modiﬁkovaný“ nebo „vyrobený z geneticky modiﬁkované (název složky, např. kukuřice)“ v seznamu složek, a to v závorkách bezprostředně za
dotyčnou složkou;
b) je-li složka uvedena názvem skupiny složek, uvedou se slova „obsahuje
geneticky modiﬁkovaný (název organismu)“ nebo „obsahuje (název složky) vyrobenou z geneticky modiﬁkovaného (název organismu)“ v seznamu složek;
c) není-li uveden seznam složek, uvedou se slova „geneticky modiﬁkovaný“
nebo „vyrobený z geneticky modiﬁkovaného (název organismu)“ zřetelně
na etiketě;
d) údaje uvedené v písm. a) a b) mohou být uvedeny v poznámce pod seznamem složek. V takovém případě musí být vytištěny alespoň stejně velkým písmem jako seznam složek. Není-li uveden seznam složek, uvedou
se údaje zřetelně na etiketě;
e) je-li potravina nabízena k prodeji konečnému spotřebiteli jako nebalená potravina nebo jako balená potravina v malých obalech, jejichž největší plocha
je menší než 10 cm2, musí být výše uvedené informace trvale a viditelně
vystaveny buď na boxu s vystavenou potravinou nebo bezprostředně vedle
něj, nebo na obalu, a to dostatečně velkým písmem, aby byly snadno rozpoznatelné a čitelné.
Záměrné GM příměsi je nutno označit bez ohledu na jejich obsah, tedy
i v případě, že nedosahují podílu 0,9 %.
Již dnes se můžeme setkat s označením produktů vyrobených z GMO v praxi u potravin, a to především u výrobků z geneticky modiﬁkované sóji (viz
obr. 1). Společně s označením „geneticky modiﬁkovaný“ by se měl na etiketě
výrobku zároveň objevit jednoznačný identiﬁkační kód, který je vyžadován
dle nařízení 1830/2003, a který slouží k tomu, abychom mohli přesně identiﬁkovat typ modiﬁkace, která byla při šlechtění provedena (viz obr. 2). Např.
geneticky modiﬁkované kukuřici typu MON810, kterou lze jako jedinou v ČR
pěstovat ke komerčním účelům, byl přiřazen kód MON-ØØ81Ø-6.
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V p�ípad� produkt� ekologického zem�d�lství neplatí žádná tolerance pro náhodné
p�ím�si GMO. V ekologickém zem�d�lství je také zcela zakázáno GMO používat (v
krmivech, osivech apod.) s vyjímkou lé�iv. Bio-produkty jsou tedy deklarovány jako zcela
prosté GMO a zákaz jejich využívání je jedním z princip� tohoto typu zem�d�lské výroby.
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Provozovatel potravinářského podniku, který deklaruje výše uvedené údaje na
obale určeném pro spotřebitele, nese při zjištění GMO ve výrobku veškeré právní důsledky při uvádění výše uvedených tvrzení na obale potravin určených pro
konečného spotřebitele. Jedná se zejména o ustanovení zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, dle kterého mj. nikdo nesmí klamat spotřebitele,
zejména uváděním nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných, nejasných údajů anebo zamlčení údajů o skutečných vlastnostech výrobků a další
právní důsledky vyplývající z ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích, dle kterého je zakázáno uvádět do oběhu potraviny
klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem.
V případě produktů ekologického zemědělství neplatí žádná tolerance pro
náhodné příměsi GMO. V ekologickém zemědělství je také zcela zakázáno GMO používat (v krmivech, osivech apod.) s vyjímkou léčiv. Bio-produkty
jsou tedy deklarovány jako zcela prosté GMO a zákaz jejich využívání je
jedním z principů tohoto typu zemědělské výroby.
Pokud se jedná o produkty zvířat (maso, mléko, vejce apod.), která byla krmena geneticky modiﬁkovaným krmivem (např. krmivem obsahujícím geneticky modiﬁkovanou sóju či kukuřici), žádná legislativa nevyžaduje označování
těchto produktů. Označování je zde bezpředmětné a jde nad rámec právních
předpisů ČR i EU.
Princip koexistence geneticky modiﬁkovaných plodin s ostatními
plodinami
Vzhledem k tomu, že je nutné odlišovat produkty z GMO od ostatních a náležitě označovat dle výše uvedené legislativy tak, aby byly ve výrobním řetězci
zpětně dohledatelné, musí se oddělit jejich produkce již na poli. Pro tyto účely
byly v rámci EU stanoveny principy tzv. koexistence geneticky modiﬁkovaných
(GM) plodin s plodinami konvenčními a pěstovanými v režimu ekologického
zemědělství. Tyto principy byly vydány Evropskou komisí ve formě doporučení
pro členské státy, na základě kterých mají jednotlivé státy právo vytvořit si svá
vlastní pravidla pro oddělení produkce GM plodin dle lokálních podmínek (ať
už přírodních či daných historickým vývojem zemědělských soustav v zemi).
ČR vytvořila závazný koncept koexistence pro zemědělské prvovýrobce ve
třech krocích, kdy
1) nejprve byla stanovena jednorázová pravidla pro pěstování GM kukuřice
v roce 2005 (formou podmínky pro získání doplňkové národní platby na
vybrané plodiny pěstované na orné půdě);
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2) paralelně byly zapracovány podmínky pro všechny pěstitele jakékoliv GM
plodiny v obecné podobě do zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a tyto
vydány v novele dotčeného zákona č. 441/2005 Sb. dne 10.11. 2005;
3) následně byly stanoveny plodinově speciﬁcké požadavky ve formě vyhlášky č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modiﬁkované
odrůdy; tyto vstoupily v platnost 20.3. 2006 a jsou závazné již pro letošní
pěstitele GM kukuřice.
Povinnostmi, které stanovuje § 2i výše uvedené novely zákona o zemědělství, a které jsou uloženy každému, kdo zaseje (popř.vysází) GM plodinu,
jsou:
➣ informační povinnost před a po zasetí/vysázení GM plodiny,
➣ dodržení stanovené minimální vzdálenosti pěstování GM plodiny vůči jinému porostu téže plodiny, která není geneticky modiﬁkována; popř. nahrazení minimální vzdálenosti obsevem,
➣ vyznačení místa pěstování GM plodiny a
➣ uchovávání údajů o pěstování a dalším nakládání s GM plodinou.
Zemědělci mají dvojí povinnost ohlašování ploch s GM plodinami, a to ministerstvu zemědělství (prostřednictvím místní zemědělské agentury) a sousednímu zemědělci. Poprvé nahlašují plochy s GM plodinou zhruba s 1,5
měsíčním předstihem před zasetím/vysázením, kdy informují pouze o místě
pěstování a druhu pěstované plodiny; podruhé nejdéle 30 dní po zasetí/vysázení, kde jsou již uvedeny podrobnější informace včetně skutečně vyseté
plochy. Informace získané po prvním ohlášení jsou určeny především zemědělcům hospodařícím v příslušném regionu, kteří se prostřednictvím zemědělské agentury mohou v případě zájmu informovat o plánovaných výsevech
GM plodin a přizpůsobit tak vlastní výsev nemodiﬁkované plodiny popř. dohodnout se s pěstitelem GM plodiny na dalších opatřeních.
Pravidla koexistence dále reagují na přirozenou vlastnost rostlin rozšiřovat
svůj genetický materiál v podobě pylových zrn do okolí, a tak jsou stanoveny
určité plodinově speciﬁcké minimální vzdálenosti, které pěstitel GM plodiny
musí dodržet vůči jinému porostu s téže plodinou, která není geneticky modiﬁkována. U kukuřice se jedná o vzdálenost 70 m vůči porostu s konvenčními hybridy kukuřice a 200 m vůči porostu s ekologicky obhospodařovanou
kukuřicí. U GM brambor jsou stanoveny technologické minimální vzdálenosti
na 10 m (popř. 3 m mezi osázenými řádky) vůči jinému porostu s bramborami
a 20 m vůči bramborám pěstovaným v režimu ekologického zemědělství.
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Povinnou minimální vzdálenost je možné v případě kukuřice nahradit obsevem, pokud k půdnímu bloku, kde má být GM kukuřice pěstována, těsně
přiléhá jiný porost s kukuřicí. Obsev, který nahrazuje minimální vzdálenost,
je tvořen kukuřicí, která není geneticky modiﬁkována, ale při sklizni se její
produkt označí společně s GM kukuřicí jako GMO. Nahrazení povinné minimální vzdálenosti obsevem probíhá dle schématu, kdy 1 řada obsevu nemodiﬁkovanou kukuřicí o minimální šíři 0,7 m nahradí 2 m povinné minimální
vzdálenosti. Pěstitel GM kukuřice může provést v rámci pozemku obsev
této kukuřice i jinou plodinou, avšak v tomto případě již nedochází k redukci
povinné minimální vzdálenosti.
Pěstitelé GM plodin mají dále povinnost vyznačit porost s GM plodinou tak, aby
jej bylo možné v terénu rozeznat od ostatních porostů se stejnou avšak nemodiﬁkovanou plodinou, a to v případě, že bude GM plodina pěstována na jednom
pozemku společně s konvenčním protějškem. Tato povinnost je zemědělci stanovena pro účely kontroly ze strany dozorových orgánů týkající se plnění pravidel koexistence (především dodržení minimální odstupné vzdálenosti).
Pěstiteli není uložena povinnost označovat porosty s GM plodinami výstražnými cedulemi ve smyslu např. „tady pěstuji GM kukuřici“. V ČR lze totiž
pěstovat pouze takové GM odrůdy, které byly v rámci EU povoleny jako GMO
(po důkladném zhodnocení jejich vlivu na zdraví lidí a zvířat i na životní prostředí) a následně registrovány jako odrůda (ať už v ČR nebo v jiném státě
EU). Není tedy opodstatněné dále upozorňovat na skutečnost, která vypovídá pouze o tom, jaká metoda šlechtění byla pro vznik odrůdy použita.
Po sklizni GM plodiny je pěstitel povinen označit produkt takové plodiny jako
GMO v případě, že jej bude předávat dál (za účelem prodeje popř. i bezúplatného předání jinému subjektu)!
S pomocí konceptu koexistence a pravidel pro označování GMO by měly být
v ČR minimalizovány konﬂikty mezi jednotlivými zemědělskými typy produkce a zároveň by měla být zachována možnost volby jak pro samotné primární
producenty při výběru vhodné odrůdy, tak i pro konečného spotřebitele v EU,
kterému je při rozhodování o koupi výrobku navíc na etiketě poskytnuta informace o použité metodě šlechtění.
Další informace k problematice pěstování GM plodin lze dohledat na webových stránkách MZe – viz www.mze.cz, položka „Zemědělská výroba“
- „GMO – geneticky modiﬁkované organismy v zemědělství“ a položka „Potravinářská výroba“ – „Bezpečnost potravin“ – „Geneticky modiﬁkované potraviny a krmiva“.
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5
9
1
5
3
1
3
1
2
1
1
1
5
1
1
2
1
2
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13.9%
25.0%
2.8%
13.9%
8.3%
2.8%
8.3%
2.8%
5.6%
2.8%
2.8%
2.8%
13.9%
2.8%
2.8%
5.6%
2.8%
5.6%
100.0%

Výzkumný projekt VÚRV „Studium vybraných faktor� ovliv�ujících nezám�rnou
p�ítomnost GMO a biodiversitu v rámci koexistence geneticky modifikovaných,
obvyklých a ekologických plodin“
V roce 2005 v rámci �ešení projektu Mze �R „Studium vybraných faktor�

ovliv�ujících nezám�rnou p�ítomnost GMO a biodiversitu v rámci koexistence geneticky
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modifikovaných, obvyklých a ekologických plodin“ byl sestaven soubor spolupracujících
podnik� v oblastech s p�edpokládaným zavedením GM odr�d kuku�ice do p�stitelské praxe, u
kterého se p�edpokládá dlouhodobá spolupráce. P�edevším byla pozornost v�nována kraji

První české zkušenosti s GMO

Výzkumný projekt VÚRV „Studium vybraných faktorů ovlivňujících nezáměrnou přítomnost GMO a biodiversitu v rámci koexistence geneticky modiﬁkovaných, obvyklých a ekologických plodin“
V roce 2005 v rámci řešení projektu Mze ČR „Studium vybraných faktorů
ovlivňujících nezáměrnou přítomnost GMO a biodiversitu v rámci koexistence geneticky modiﬁkovaných, obvyklých a ekologických plodin“ byl sestaven
soubor spolupracujících podniků v oblastech s předpokládaným zavedením
GM odrůd kukuřice do pěstitelské praxe, u kterého se předpokládá dlouhodobá spolupráce. Především byla pozornost věnována kraji Jihomoravskému, Severomoravskému a Středočeskému.
Byl sestaven podrobný dotazník pro získání vstupních údajů o struktuře pozemků a systému hospodaření, především s orientací na pěstování kukuřice. Další z navržených dotazníků byl orientován na získání informací vztahujících se k implementaci pravidel koexistence.
U souboru 7 vybraných podniků bylo dosaženo souhlasu s instalací programu Agrokrom GIS Base a Agrokrom GIS Graﬁk v rámci dobrovolné spolupráce s řešitelským pracovištěm. Ve spolupracujících podnicích byl instalován geograﬁcký informační systém a byla navržena struktura sledovaných
údajů. Získávány jsou prvotní údaje o struktuře a zastoupení
ploch osetých
První �eské zkušenosti
s GMO
kukuřicí, včetně ploch GMO.
L. Ku�era

GISel jeje možnost
možnost propojení
Výhodou
spojení
Agrokromu
s prohlíže�kou GISel
Výhodou
spojení
Agrokromu
s prohlížečkou
propojenía
dat z dat
databáze
Agrokromu
na map�. na mapě.
azobrazování
zobrazování
z databáze
Agrokromu

Na mapě sledované lokality je možno zakreslovat události na sledovaných
pozemcích v jednotlivých ročnících, měřit výměry, vzdálenosti, zobrazovat různé vrstvy atd. Použití tohoto programu v rámci řešeného projektu
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První
zkušenosti
s GMO
Výhodou spojení Agrokromu s prohlíže�kou GISel
je české
možnost
propojení
a
zobrazování dat z databáze Agrokromu na map�.

Na map�
sledované
lokality je možno
zakreslovat
událostiizolačních
na sledovaných
pozemcích
umožňuje
přesné
vyhodnocení
možností
aplikace
vzdáleností
v jednotlivých ro�nících, m��it vým�ry, vzdálenosti, zobrazovat r�zné vrstvy atd. Použití
itohoto
jiných
koexistenčních opatření v konkrétních výrobních podmínkách příprogramu v rámci �ešeného projektu umož�uje p�esné vyhodnocení možností aplikace
slušného
podniku. i jiných koexisten�ních opat�ení v konkrétních výrobních podmínkách
izola�ních vzdáleností
p�íslušného podniku.
Údaje o možnostech a problémech p�i aplikaci koexisten�ních opat�ení i v následných
letech budou využívána pro ú�ely orgán� státní správy.

P�ísp�vek o
byl možnostech
zpracován za podpory
MZe 1B53047
Údaje
a projektu
problémech
při aplikaci koexistenčních opatření
i v následných letech budou využívány pro účely orgánů státní správy.

Příspěvek byl zpracován za podpory projektu MZe 1B53047
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Transgenní organizmy využívané jako potraviny
doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
Centrum hygieny potravinových řetězců Brno, Státní zdravotní ústav Praha
e-mail: jruprich@chpr.szu.cz

Úvodem
Jednou z oblastí zájmu vývoje transgenních organizmů (většinou nazývané
jako GMO), které je možné využívat jako zdroje potravin, je zlepšení jejich
užitných vlastností. Mezi ty patří nejen úprava vlastností organizmů z hlediska technologie jejich produkce (např. odolnost proti pesticidům či rezistence proti hmyzu, nebo odolnost proti environmentálnímu stresu), ale především toužebně očekávané zlepšení nutričních vlastností potravin, ať již
ve smyslu vyrovnání obsahu nezbytných živin (zvýšení tzv. nutriční denzity)
nebo ve smyslu zvýšení obsahu jednotlivých živin. Zatímco technologie produkce organizmů používaných k výrobě potravin již dávno zahrnuje využití
transgenních organizmů, na transgenní organismy s upravenými výživovými
vlastnostmi, tedy výhodou pro koncového spotřebitele, stále ještě v praxi čekáme. Možná, že se toto delší čekání i negativně podepisuje na vnímání celé
problematiky u části veřejnosti.
S využitím transgenních organizmů v širší zemědělské praxi a použitím k výživě člověka a zvířat se začalo v našich podmínkách od roku 1996. V té době
se na naše území dostávají první dodávky surovin na bázi transgenních organizmů. První dodávky byly určeny pro výživu zvířat. Dovozy tehdy vyvolaly
živý ohlas na veřejnosti. O podstatu věci se zajímali nejen odborníci, ale
i Parlament a Prezidentská kancelář. V médiích proběhla řada zpráv, některé byly i znepokojující z hlediska běžného občana ČR, který si jen těžko dělal
o věci svůj úsudek. Situaci tehdy řešila veterinární služba (jednalo se o krmiva) tak, že oznámila, že bude při zkrmování transgenních surovin pozorovat
krmená zvířata, zda se u nich projeví nějaké zdravotní problémy, i když se
teoreticky žádné nepředpokládají. Toto první setkání naší veřejnosti s danou
problematikou odstartovalo řadu aktivit na podporu či proti šíření transgenních organizmů, z nichž mnohé pokračují dodnes.
Vnímání rizik veřejností, role médií
Pro laickou veřejnost se náhle objevil nový pojem (GMO), se kterým se
běžný spotřebitel někdy jen těžce srovnával. Je potřeba si uvědomit, že
i když je povědomí o genetice, díky Mendelovské historii, v ČR poměrně
dobré, jsou bližší znalosti problematiky pro značnou část populace stále
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problémem. Není se čemu divit, protože je to problematika poměrně složitá, náročná na základní znalosti. Společenská diskuse se tak může ubírat
mnoha směry a vyvolává protichůdné tlaky. Nejčastější negativní asociace
spojované s problematikou GMO jsou spojeny s možnými zdravotními riziky pro spotřebitele potravin, s ekologickými riziky, s ekonomickými riziky
pro zemědělskou produkci a v neposlední řadě i s riziky sociálně-religiózními. Ve sdělovacích médiích najdeme řadu příkladů diskuse takových rizik, někdy věcných, často však i spekulativních, které jsou mířeny na pudy
čtenářů, aniž by bylo možné dohledat věcné argumenty podporující některé
vyslovené teorie. Pracoviště Státního zdravotního ústavu v Praze (Centrum
hygieny potravinových řetězců v Brně), který se zabývá expertním posuzováním možných zdravotních dopadů na spotřebitele GMO potravin má v této
oblasti bohaté zkušenosti. Po zveřejnění řady zpráv o zaručené škodlivosti
GMO produktů, které jsou na trhu, byla kontaktována média s požadavkem
na poskytnutí podkladů k oﬁciálnímu šetření. Takové podklady média nikdy
nedodala. Jde tedy o mediální hru? V tomto případě se zdá, že ano. Zdravotní posuzování GMO však není zbytečné, i když je některými zdravotníky
vnímáno jako plýtvání penězi, které by bylo možné užít jinde. Nutnost zdravotního posuzování je spojena s ohromnou potencí technologií GM a zcela
jednoznačně i s nejistotou našeho poznání genetických a epigenetických
zákonitostí.
Produkce GMO surovin ve světě
Pro diskusi je zásadní, zda jsou GMO suroviny používány pro výrobu krmiv a potravin v relevantním množství. Podle přehledu ISAAA (Briefs No.
34-2005) byly v uplynulém období GMO pěstovány celkem na zhruba 400
milionech hektarů půdy, 8,5 miliony farmářů, v 21 zemích světa, včetně ČR.
V roce 2005 bylo asi 90 milionů hektarů oseto schválenými GMO. Podle
údajů ISAAA (2005) je oﬁciálně pěstována nejvíce sója (54,4 m ha = 60%),
kukuřice (21,2 m ha = 24%), bavlna (9,8 m ha = 11%) a řepka (4,6 m ha =
5%). Na trhu je tedy dostatek surovin, které mohou být využity jako krmiva
a potraviny.
Která GMO jsou povolena v EU
Laická veřejnost může mít značné problémy v orientaci, které GMO byly
vlastně v EU schváleny pro použití v krmivech a potravinách. Některé z nich
se mohou pěstovat, některé se mohou dovážet pouze jako surovina. Některé GMO byly v EU schváleny podle nařízení č. 258/1997 pro potraviny
nového typu, některé byly schvalovány podle směrnice 2001/18/EC, některé pak podle nového nařízení č. 1829/2003. V níže uvedeném seznamu je
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uveden přehled GMO rostlin, které by mohly být využity (mylně použity)
jako potraviny a krmiva. Na tomto místě nemá cenu vyjmenovávat konkrétní
povolené druhy potravních / krmných surovin. Na trhu ve světě se můžeme
setkat s více než 50 těmito biotechnologickými produkty. Zahrnují například
řepkový olej, kukuřici, bavlníkový olej, papáju, brambory, sóju, dýně, cukrovou řepu, rajčata. Na trhu v EU se setkáváme především s produkty ze sóji
a kukuřice.
Jak lze posoudit bezpečnost GMO potravin
V praxi se ukázalo, že posouzení bezpečnosti GMO potravin je velký technický problém. Nejedná se totiž o posuzování jedné chemické látky obsažené v potravinách, ale o posuzování komplexní matrice, ve které jsou
obsaženy stovky chemických látek. V běžném experimentu na pokusných
zvířatech se tak jen těžko dá modelovat dávka. Od určitého množství, např.
brambor v dietě zvířat, dochází samozřejmě k zdravotním problémům
těchto zvířat, které jsou podmíněny jednostranným zastoupením brambor.
Přitom obsah škodlivých látek může být tak nízký, že se při malém počtu zvířat v pokusné skupině nemusí projevit. Byl proto vyvinut jiný způsob testování bezpečnosti produktů biotechnologií. Říká se mu „testování
podstatné shody“ (substantial equivalence). V principu jde o porovnávání
vlastností výchozího organizmu (např. sója) s GM organizmem (GM sója).
Za vlastnost lze v tomto případě považovat obsah nutrietů, antinutrientů
a toxických látek. Pokud se GM sója nevymyká z rozsahu přirozené variability známých parametrů výchozího organizmu, je považována za jemu
rovnocennou. Aby nebylo pochyb, jaká je variabilita známých parametrů,
vydává např. OECD tzv. konsensuální dokumenty, které stručně charakterizují výchozí organizmy. Zatím existují takové dokumenty pro rostliny.
Další fází testování jsou samozřejmě i pokusy na zvířatech, použití u hospodářských zvířat a konečně použití i jako potraviny. Pojistným opatřením
je značení takových potravin (umožňuje sledovatelnost = traceabilita), aby
v případě zdravotních problémů spotřebitele mohl lékař upozornit na možný zdroj problémů. Lze-li důvodně očekávat nepřiměřené chování spotřebitelů, přičemž existuje reálně dosažitelná dávka, která by mohla ovlivnit
zdraví, nařizuje se sledování vlivů na zdraví spotřebitelů. Tato opatření mají
různou podobu, většinou pak přímou komunikaci mezi spotřebitelem a producentem potravin. U nás taková opatření ještě nebyla použita.
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Která zdravotní rizika se u GMO potravin sledují
V průběhu času se ustálil způsob posuzování možných zdravotních rizik ve
spojení s GMO potravinami. Posuzuje se zejména:
1. výskyt signálních a selekčních genů
2. toxické účinky
3. alergenní účinky
4. nutriční účinky
5. patogenita (u GM mikroorganizmů)
Snad největší obavy dnes vyvolává možnost alergenních účinků. Alergická
reakce může být navozena velmi malými dávkami proteinů nebo jejich částí.
Proto je zásadní, aby posuzovatelé sledovali schopnost nového GMO tvořit
proteiny, které v původním organizmu nebyly, a u těchto proteinů pak hodnotit jejich alergenní potenciál.
Aby byl nový GMO schválen pro použití v zemích EU, musí projít schvalovacím řízením v EK. Žadatel (ﬁrma) zasílá svou žádost doplněnou o odborné
vysvětlení všech aspektů, které se mohou týkat, mimo jiné, i zdraví spotřebitele, odpovědnému orgánu členského státu. Ten provádí první hodnocení
a současně je žádost postoupena tzv. Evropskému úřadu pro bezpečnost
potravin. K vyjádření dostanou žádost také všechny členské země. Po této
komplexní proceduře může/nemusí být GMO schválen.
Jak se ke GMO potravinám staví populace v ČR
V materiálech Vědeckého výboru pro potraviny při SZÚ v Praze lze nalézt
výsledky průzkumu názorů veřejnosti na GMO potraviny. Průzkum uskutečněný v roce 2005 poskytl následující výsledky: 37,5% populace nemá o dané
problematice dostatek informací a tudíž neví, jak se má zachovat v případě
jejich možné konzumace. Jedná se zejména o nejstarší spoluobčany a osoby
se základním vzděláním. 28,5% populace by si nikdy geneticky modiﬁkované potraviny nezakoupilo ani by je nikdy nekonzumovalo. 17,5% obyvatelstva
nemá z konzumace takovýchto potravin žádné obavy (častěji osoby ve věku
21 – 25 let). 16,4% osob problematika takto upravovaných potravin vůbec
nezajímá. Výsledek průzkumu se v posledních třech letech moc neliší.
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Závěry
Transgenní organizmy využívané k produkci potravin se staly součástí našeho života. V nabídce potravin na trhu v ČR dnes běžně nalezneme GMO
potraviny. Nejčastěji se jedná o oleje ze sóje a kukuřice. I když od masivního
uvedení GM surovin do oběhu uplynulo 10 roků, nebyl na světě zaznamenán
žádný případ poškození zdraví v důsledku spotřeby GMO potravin. Tento
fakt je významný a podporuje tezi, že preventivní posuzování GMO může
efektivně přispět k ochraně zdraví spotřebitelů.
Literatura dostupná u autora.
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