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Hodowcy modyfikowali genomy
metodą selekcji osobników
 Dzikie

osobniki zbóż tylko specjalista
może uznać za należące do tego
samego gatunku, co hodowlane.
 Dzikie ziemniaki zawierają ogromną
Teosinte
ilość trującej solaniny, to samo
pomidory.
 Dzicy przodkowie kóz mają metrowe
rogi, muflony – przodkowie owiec mają Kłosy
krótką sierść, nie wełnę, bydło jest
teosinte
i kukurydzy
mniejsze i łagodniejsze od tura.

Szybki postęp wiedzy i
technologii w ciągu ostatnich lat
W ciągu ostatnich 20 lat dokonał się ogromny
postęp w naukach biologicznych.
 Wypracowano niezwykle skuteczne i tanie
technologie modyfikacji DNA, umożliwiające także
tworzenie organizmów transgenicznych.
 Nie potrafimy określić dalekosiężnych skutków
takich zmian.
 Nie zdążyły się wytworzyć ogólnie przyjęte normy
etyczne i prawne postępowania w tej nowej sytuacji.


Pierwsze transgenizacje rośliny


Pierwszy organizm GMO (tytoń) powstał w laboratorium
w 1973 roku.



Na próby polowe rozpoczęły się w 1986 roku.



W 1994 w USA rozpoczęto komercyjną sprzedaż
pomidorów zmodyfikowanych genetycznie.



W 1997 poważne kontrowersje doprowadziły do
wstrzymania sprzedaży pomidorów GMO.



Najczęściej obecnie modyf.: kukurydza, pomidory, soja,
ziemniaki, bawełna, tytoń, rzepak, buraki cukrowe.

Transgenizacja
Usuwanie/blokowanie genów roślin i zwierząt.
 Wstawianie obcych genów („zielone” zwierzęta z genem
kodującym fluoryzujące białko meduzy)
 Niezwykle szybki postęp w edytowaniu DNA w ostatnich
latach. Pirwotnie wektory lentiwirusowe.
 Od 2010 – rozwój techniki CRISPR-Cas umożliwiającej
łatwe edytowanie genomu komórek tak somatycznych jak
i zarodkowych.
 Oparta na mechanizmie immunologicznym bakterii.
 Możliwe jest wstawianie pewnych sekwencji DNA w
różne, wybrane miejsca genomu, wstawienie obcego
genu do genomu.
 Możliwe jest wycięcie genu zmutowanego i wstawienie
prawidłowego.


Cele transgenizacji roślin
- zwiększenie odporności na różne infekcje i
szkodniki;
 - wytworzenie odporności roślin uprawnych na
herbicydy
 - wzrostowi tolerancji na niekorzystne warunki
klimatyczne;
 - przedłużenie trwałości owoców i warzyw;
 - zwiększenie zawartości składników
odżywczych - witamin, antyoksydantów,
węglowodanów;
 - zablokowanie syntezy związków trujących


Transgenizacja zwierząt
do celów gospodarczych
Najczęstsze obiekty: ryby i świnie
 Transgenizacja zwierząt okazała się bardziej
kosztowna i o wiele trudniejsza, niż roślin.
 Powodowała w wielu przypadkach zmniejszoną
odporność i inne zaburzenia prowadzące do
zwiększonej śmiertelności zwierząt.
 Częsta bezpłodność.
 Sukcesy: fluoryzujące rybki, koty dla alergików,
owce których wełna jest toksyczna dla moli i nie
kurczy się w praniu.


Transgenizacja do celów
medycznych
 Owce,

kozy i krowy produkujące w mleku
białka potrzebne do testów i leczenia.
 - antytrombina (zapobiega krzepnięciu krwi)
 - antytrypsyna (leczenie rozedmy płuc)
 - erytropoetyna (leczenie niedokrwistości)
 Narządy do przeszczepów od świń. Bariera
immunologiczna. Sprzeciwy etyczne.
 Często do produkcji białek (n.p. insuliny)
wygodniej jest użyć bakterii GMO.

Organizmy GMO – cele i skutki
Wstawianie (insercja) genów jednych organizmów do
genomu innych.
 Wiele gatunków „zielonych zwierząt”, nie tylko do
celów naukowych.
 Łosoś atlantycki z genem łososia Chinook (czawycza)
rośnie dużo szybciej. Testy wykazały, że nie zagraża
miejscowym łososiom. Mimo tego nie jest jeszcze
dopuszczony do produkcji. Co to znaczy dla
środowiska, jeśli się wydostanie z hodowli?
 Ogromne zanieczyszczenie wód morskich w pobliżu
ośrodków hodowli łososi.


Zagrożenia wynikające z transgenizacji








Pomimo doskonałości technik, ciągle uzyskuje się
efekty nieprzewidziane.
Produkty genu (RNA, białko) działają w środowisku,
w którym wchodzą w interakcję z produktami innych
genów. Ekspresja wielu genów jest zmienna w czasie
(regulowana). Epigenetyka.
Twórca metody CRISP-R apelował o moratorium
użycia tej metody w stosunku do genomu ludzkiego.
Mimo tego, w Chinach i USA podjęto takie próby.
Chiny – 2017 niepowodzenie próby usunięcia z
oocytu ludzkiego zmutowanego genu powodującego
mukowiscydozę i zastąpienia go prawidłowym
wariantem genu. 2018 - urodziny dziecka transg.

Organizmy GMO a środowisko
biologiczne


Transgeniczna kukurydza, pszenica i soja odporne na
Roundup są podstawą rolnictwa USA, Brazylii i innych.
Zastrzeżenia:
 Obawa o przenoszenie zmienionego genomu na inne
populacje przez pyłki roślin transgenicznych.
 Naturalna ewolucja odporności na Roundup wśród roślin
dzikich. Wymusza to stosowania coraz większych dawek.
Wpływ na zdrowie ludzkie.
 Monokultury. Utrata siedlisk wielu roślin, owadów i
kręgowców. Niszczenie naturalnych siedlisk.
 Utrata bioróżnorodności roślin uprawnych. Wcześniej ludzie
wytworzyli setki odmian lokalnych, o różnych właściwościach.
Znikają pod naciskiem plantatorów monokultur.

Zagrożenia wynikające z
transgenizacji
Manipulacje genomem komórek zarodkowych niosą ze
sobą szczególne zagrożenie.
 Gdy tworzący się organizm wielokomórkowy zakończy pewną
fazę organogenezy, to skutki takiej manipulacji stają się
nieodwracalne.
 Mogą się one później przejawiać u potomków osobnika
poddanego takiej manipulacji.
 Czy można pozwolić na wytwarzanie cech uwarunkowanych
genetycznie „na życzenie” rodziców? Jednak upiększające
operacje plastyczne na życzenie pacjenta zostały
dopuszczone.
 Oskarżenia o chęć wyprodukowania „supermana”, „idealnego
wojownika” „darwinizm społeczny”, o powrót do eugeniki.


Roundup









Nazwa chemiczna: glifosat. Koncern chemiczny Monsanto.
Agent Orange (defoliator) wymyślony dla celów wojskowych
podczas wojny wietnamskiej. Działa na rośliny dwuliścienne.
Wprowadzenie genu oporności na ten środek do roślin
uprawnych. Powszechnie używany jako środek
odchwaszczający.
Problem wpływu śladowych pozostałości glifosatu w roślinach
uprawnych na zdrowie zwierząt i człowieka.
Problem uodpornienia chwastów na glifosat i konieczność
zwiększania dawek.
Problem monokultur (soja, kukurydza). Ekosystemy tropikalne.
U nas: dziki i kukurydza.

Rośliny GMO, pestycydy i
środowisko










Pośrednia likwidacja bioróżnorodności (wypieranie).
Wątpliwości dotyczące rozprzestrzeniania pyłków.
Niemcy – masa owadów w środowisku zmniejszyła się
o 70%. Znikają także płazy, jaszczurki, ptaki
owadożerne.
Gospodarka wielkoobszarowa – likwidacja miedz,
mokradeł, zakrzaczeń, starych, murszejących drzew.
Znikają gatunki z nimi związane.
Jednocześnie – marnujemy 30-50% wyprodukowanej
żywności.
Żywność jest sztucznie tania (jest dotowana) i przez to
nie jest szanowana.

Problemy ekonomiczne i
społeczne nowego rolnictwa
Technologia GMO miała poprawić sytuację
rolników i całych społeczeństw.
 Jednak biologia i ekonomika globalna powoduje
tu duże zaburzenia.
 USA – zmniejszenie wydajności niektórych
upraw o 20%.
 Prawo patentowe – uzależnienie rolników od
producentów ziarna siewnego i pestycydów
(Monsanto)
 Indie – powszechne bankructwa i samobójstwa.


Organizmy GMO - prawodawstwo








USA – organizmy z kontrolowanymi delecjami
(usunięcie, zablokowanie) genów nie wymagają
aprobaty instytucji państwowych. Nie brązowiejące
pieczarki 2014.
Jednak nie zezwolono na sprzedaż mięsa i mleka
krów z delecją genów powodującą niewykształcenie
rogów. Mechaniczne usuwanie zawiązków rogów też
wywołujw protesty.
Ogólnie: częściej podejmowane są próby
komercyjnej transgenizacji roślin, niż zwierząt.
To samo z klonowaniem.
Produkcja ważnych białek – bakterie (insulina).

Unia Europejska i GMO
 Prawodawstwo

EU aktywnie blokowało
rozprzestrzenianie GMO
 Obawy o skutki manipulacji genetycznych
dla zdrowia nie wydają się najważniejsze.
 Obawa przed dominacją gospodarczą
USA i koncernu Monsanto
 Dziwna koalicja oponentów: środowiska
religijne i zieloni „ekolodzy”. Motywacja
etyczna i religijna.

Zastrzeżenia metafizycznoreligijne
Ważne dla osób wierzących (większość w
większości społeczeństw).
Różny stopień zaniepokojenia i aprobaty
różnych religii.
Pytania:
 Czy nie wchodzimy w kompetencje Boga?
 Czy nie umniejszmy Jego wszechmocy,
zmieniając Jego dzieło?

Ksiądz Jacek Salij, dominikanian
o metafizycznych i moralnych aspektach
klonowania człowieka (2005)
Klonowanie – rozumiane jako wprowadzanie DNA dorosłego
osobnika do oocytu pozbawionego własnego jądra.
 Różne cele klonowania. Reprodukcyjne, produkcyjne
(produkcja tkanek zastępczych), terapeutyczne (podobny cel) i
doświadczalne. USA – do badań stworzono zygotę
międzygatunkową (Jądro ludzkie w oocycie krowy) - protesty.
 Najmniej zastrzeżeń – terapeutyczne.
 Zdecydowany sprzeciw wobec manipulowania genomem w
celu projektowania cech dziecka. Wytwarza to relację
panowania nad zarodkiem, niszczącą godność i równość, które
powinny być wspólne rodzicom i dzieciom.
 O. Salij odrzuca argument, że zagraż to jedynowładztwu Boga,
ponieważnic nie może zagrozić Jego władzy nad światem.


Wycofana publikacja Seraliniego 2012


Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically
modified maize



Gilles-Eric Séralini , et al.
University of Caen, France
Food and Chemical Toxicology 50 (2012) 4221–4231






The health effects of a Roundup-tolerant genetically modified maize (from 11% in the
diet), cultivated with or without Roundup, and Roundup alone (from 0.1 ppb in water),
were studied 2 years in rats.



In females, all treated groups died 2–3 times more than controls, and more rapidly. This difference was
visible in 3 male groups fed GMOs. All results were hormone and sex dependent, and the pathological
profiles were comparable. Females developed large mammary tumors almost always more often than
and before controls, the pituitary was the second most disabled organ; the sex hormonal balance was
modified by GMO and Roundup treatments.
In treated males, liver congestions and necrosis were 2.5–5.5 times higher. This pathology was
confirmed by optic and transmission electron microscopy. Marked and severe kidney nephropathies
were also generally 1.3–2.3 greater. Males presented 4 times more large palpable tumors than
controls which occurred up to 600 days earlier. Biochemistry data confirmed very significant kidney
chronic deficiencies; for all treatments and both sexes, 76% of the altered parameters were kidney
related. These results can be explained by the non linear endocrine-disrupting effects of Roundup, but
also by the overexpression of the transgene in the GMO and its metabolic consequences.













Obecny stosunek do upraw
GMO w Europie
Uznano, że wyniki badań rozproszyły większość obaw
o szkodliwe dla zdrowia skutki GMO.
Władze EU dały krajom członkowskim prawo
podejmowania decyzji, czy zezwolą na plantację roślin
GMO.
Większość państw zezwala.
Roundup jest powszechnie stosowany. Związki
korporacyjn-biznesowe Monsanto z niemieckim BASF.
Jednak w USA wprowadza się stopniowy zakaz
stosowania glifosatu.

Niebezpieczeństwo zastosowań
militarnych GMO
 Hodowla

zjadliwych bakterii i wirusów w
tajnych laboratoriach wojskowych.
 Próby stworzenia „superwojownika”.
 Próby wbudowania odporności na
patogeny lub środki chemiczne do genomu
ludzi i zwierząt państw posiadających tę
technologię.

Klonowanie ulubieńców
W

Korei, Japonii można już zamówić klon
naszego starego i chorego psa lub kota.
 Problem telomerów. Takie zwierzę jest
pozornie młode.
 Owieczka Dolly.
 Jak postępować, kiedy przezwyciężymy
problem krótkich telomerów?

Pytanie
 1.

Jakie problemy etyczne spowodował
rozwój technik manipulowania genomem
organizmów żywych?

