
Znaczenie genetycznie modyfikowanych organizmów w życiu człowieka 
Organizmy modyfikowane genetycznie, w skrócie GMO (od ang. genetically modified organism), 

to organizmy ze sztucznie zmienionym genomem. Celem takiej zmiany jest uzyskanie nowych cech 
fizjologicznych lub zmiany tych które istnieją. Aby tego dokonać stosuje się inżynierię genetyczną. Opiera 
się ona na technikach rekombinacji DNA, czyli takich, które pozwalają na pobranie, wyizolowanie, 
modyfikację i przenoszenie fragmentów DNA z jednego organizmu do drugiego, w obrębie jednego 
gatunku oraz pomiędzy gatunkami. 

Pierwszy organizm genetycznie modyfikowany został wytworzony niespełna pięćdziesiąt lat 
temu, a pierwsza roślina GMO trafiła do sprzedaży w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Był to 
pomidor - “FlavrSavr” - w którym zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i 
mięknięcia pomidora, wyprodukowany przez firmę Calgenu. Dzięki temu rośliny były bardziej odporne 
na gnicie, a co za tym idzie, można je było zbierać dojrzałe, jednocześnie nie skracając ich zdatności do 
spożycia. Takie pomidory miały lepszy smak, przez co przewidywano, że będzie możne je sprzedawać po 
wyższych cenach. Mimo tego, że początkowo “warzywa” sprzedawały się świetnie, a media odebrały 
akcję pozytywnie, przez sytuację na rynku i błędy firmy, która sprzedawała pomidory (Calgenu  nie 
przewidział między innymi, że dojrzałe pomidory będą o wiele bardziej podatne na uszkodzenia w 
transporcie) po trzech latach rośliny wycofano z rynku sprzedaży. 

Już wtedy GMO zaczynało mieć przeciwników, twierdzących, że taka ingerencja w naturę może 
przynieść fatalne skutki dla zdrowia ludzi spożywających takie organizmy, oraz dla środowiska 
naturalnego. Mimo braku jakichkolwiek dowodów, aby tak było, zaufanie do takich organizmów jest 
bardzo niewielkie. GMO jest powszechnie spożywane od 1995 roku przez miliony osób i jak dotąd nie 
zaobserwowano z tego powodu żadnych negatywnych skutków, co wcale nie pomaga w budowaniu 
zaufania do genetycznie modyfikowanych organizmów. W 2013 roku CBOS zadał Polakom szereg pytań 
dotyczących tego zagadnienia. Jedno z tych pytań brzmiało “Czy pana/pani zdaniem, w Polsce powinno 
zakazać się uprawy rośliny modyfikowanych genetycznie (GMO), czy też nie?”. 42% badanych osób 
odpowiedziało “Zdecydowanie tak”, a 23% - “Raczej tak”. 

Zastrzeżenia wobec takich organizmów są tym bardziej absurdalne, że wymiana genów między 
organizmami zachodzi od milionów lat. Wydaje się, że ludzkie uprzedzenia do takich modyfikacji biorą 
się z tego, iż nie są one naturalne. Tymczasem każdy z takich organizmów jest wykonywany przez 
wykwalifikowanych do tego specjalistów, którzy pracują bardzo precyzyjnie. W dodatku, dzięki szeregom 
testów bezpieczeństwa, które obecnie muszą spełnić organizmy dopuszczane do sprzedaży, są one 
jednym z najlepiej przebadanych produktów na rynku spożywczym. Ponad to, dzięki niektórym 
modyfikacjom nie ma potrzeby używania podczas ich uprawy takiej ilości pestycydów co przy 
tradycyjnych uprawach, co jest zdecydowanie wielką zaletą. Powstały również odmiany GMO, przy 
których spożywaniu występuje mniejsze ryzyko reakcji alergicznych, a recenzowane badania wskazują na 
to, że dla niemowląt niektóre odmiany GMO są zdrowsze od ich tradycyjnych odpowiedników. Pokazuje 
to, że genetycznie modyfikowana żywność może mieć pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale 
również na stan środowiska naturalnego, a co najważniejsze na zjawisko występowania głodu na 
świecie. 

Tymczasem zbudowanie zaufania do GMO jest o wiele bardziej istotniejszą kwestią niż się może 
wydawać. ONZ i OECD wskazuje GMO jako środek w walce z głodem. Dyrektor Międzynarodowego 
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Centrum Nauk Chemicznych i Biologicznych stwierdził, że GMO to najlepszy sposób na zwiększenie 
produkcji żywności. Raport The Information Technology & Innovation Foundation rekomenduje użycie 
GMO do wyżywienia ludzkości w ocieplającym się klimacie.  Mimo to prawo (zwłaszcza w Europie) 
niezwykle utrudnia hodowanie takich roślin, a restrykcje dotyczące GMO popiera wiele organizacji 
ekologicznych, m.in. Greenpeace. Takie poglądy wypływają nie tylko na życie ludzi w Europie, ale 
niestety uderzają najbardziej w biedniejsze regiony na świecie. Tam uprawianie organizmów 
modyfikowanych genetycznie ma szczególnie duże znaczenie, bo pozwala obniżyć koszty upraw oraz 
zapobiega dewastacji środowiska na większą skalę. Idealnym zobrazowaniem tej sytuacji jest historia o 
złotym ryżu. Dotyczy ona regionów Afryki I Azji, które cierpią na niedobory witaminy A. Jest to 
spowodowane dietą, która opiera się głownie na ryżu. Według ONZ na skutek tego, każdego roku od 250 
do 500 tys. dzieci nieodwracalnie traci wzrok, a połowa z nich umiera w ciągu następnych 12 miesięcy. 
Aby rozwiązać ten problem, opracowano (dzięki inżynierii genetycznej) nową odmianę ryżu, tzw. “złoty 
ryż”. Firmy Syngenty i Monsanto, które współpracowały z instytucjami naukowymi i fundacjami 
dobroczynnymi, zrezygnowały z pobierania opłat licencyjnych od większości ubogich rolników, dzięki 
czemu mieliby oni dostać ziarna za darmo, a badania udowodniły bezpieczeństwo i skuteczność 
modyfikacji. Jednak mimo to projekt został wstrzymany, głównie przez akcje propagandowe organizacji 
ekologicznych (w tym wyżej wymienionego już Greenpeace’u ). Nie pomógł nawet list napisany w 2016 
przez 144 Noblistów wzywający do zaprzestania działań skierowanych przeciw złotemu ryżowi. 

Organizmy genetycznie modyfikowane mają również znaczenie w farmakologii. Jednym z 
najpowszechniejszych zastosowań inżynierii genetycznej w tej dziedzinie jest produkcja ludzkiej insuliny. 
Jest to hormon produkowany przez trzustkę regulujący poziom cukru we krwi. Podaje się go diabetykom, 
których trzustka nie produkuje, produkuje za mało lub nie potrafi wykorzystać insuliny. Kiedyś 
uzyskiwało się ją z organizmów bydła lub trzody chlewnej. Dzięki technologii GMO, od 1982 roku nie 
trzeba już zabijać zwierząt w celu jej pozyskania, a sam lek stał się tańszy i bezpieczniejszy dla alergików. 
Dzięki odkryciom naukowców, firmy biotechnologiczne mogą produkować insulinę przez kopiowanie do 
DNA bakterii ludzkich genów, mających za zadanie wytwarzać hormon w komórkach trzustki. Tak 
zmodyfikowane ustroje są zmuszane do produkowania insuliny, która jest nie do rozróżnienia dla 
naszego organizmu od tej naturalnej. 

To pokazuje, jak ważne jest zaakceptowanie, że GMO nie ma negatywnego wpływu na nasze 
zdrowie, i że może ono choć częściowo pomóc w rozwiązywaniu poważnych problemów dotykających 
nasze społeczeństwo. 
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