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Zwierzęta i żywność modyfikowane genetycznie 
– nadzieje, lęki i ... fakty 

 

 
 

Minęło zaledwie 140 lat od ogłoszenia pierwszych wyników prac ojca Grzegorza Mendla, a 

genetyka stała się jedną z najbardziej fascynujących dziedzin nauki, budząc jednocześnie 

tak wielkie emocje, że można by się doszukać, (bardziej w jej otoczeniu niż niej samej) 

cech magicznych. Zarówno nadzieje jak i obawy zostały bardzo rozbudzone w społeczeń-

stwie, które ma w większości na temat genetyki bardzo niewielką wiedzę, a jednocześnie 

wobec powszechnej akceptacji demokratycznych procedur, bardzo wielką władzę, przy-

znawania wielkich dotacji lub administracyjnych zakazów prowadzenia badań. 

Organizmy modyfikowane genetycznie z ang. Genetically Modified Organizm jeden z bar-

dziej znanych zastosowań genetyki. Dotyczy to zarówno zwierząt jak i roślin. Wśród zwie-

rząt jak dotąd najważniejsze wydają się być zastosowania medyczne, np. produkcja insuli-

ny przez zmienione bakterie lub drożdże oraz wyhodowanie licznych zwierząt (najczęściej 

myszy lub szczurów) pozbawionych określonych genów, dzięki czemu można znacznie le-

piej poznać patofizjologię wielu chorób i potencjalnie skuteczniej je leczyć. Mówi się rów-

nież o bardziej przekształconych zwierzętach jak np. krowach, których mleko będzie 

szczepionką, ale jest to jeszcze „melodia przyszłości”. Tymczasem zmodyfikowane gene-

tycznie rośliny wysiewane są lub sadzone na coraz większych powierzchniach. Przypisywa-

ne im zasługi uratowania Trzeciego Świata od głodu są nieco przesadzone, ale tylko nieco. 

Jak dotąd, o ile wiem, nie ma doniesień o szkodliwościach specyficznych dla GMO, nato-

miast istnieją liczne organizacje stawiające sobie za cel walkę z tymi organizmami traktu-

jąc ja często bardzo emocjonalnie. Problem racjonalnego podejścia do GMO wydaje się być 

bardzo istotny, ponieważ niewątpliwie potrzebne są regulacje prawne, a znacząca część 
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uczestników debaty publicznej cierpi na znaczny deficyt wiedzy. O ile wiem istniejące i 

projektowane uregulowania prawne w Polsce są niezmiernie restrykcyjne i zagrażają roz-

wojowi nauki tym zakresie, a także pozbawiają możliwości szerszego korzystania przez 

Polaków z GMO. Tymczasem trzeba nam racjonalnego dyskursu opartego na faktach. 
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