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Az élô szervezetek örökítô anyagának 
megismerése lehetôvé tette a DNS-ben 
tárolt genetikai információ hatékony meg-
változtatását, és ezzel új tulajdonságok 
kialakítását. Ennek egyik leggyakoribb 
mód ja, amikor egy gént juttatnak át egyik 
organizmusból a másikba. Az újonnan lét-
rehozott szervezetet genetikailag módosí-
tott (GM) organizmusnak nevezik, a belô-
le származó anyagot pedig GM terméknek. 
A folyamat lényege, hogy a kérdéses gént 
elôször a donor szervezetbôl izolálják, majd 
beültetik egy hordozó DNS-vektorba, végül 
az így létrehozott konstrukciót a gazda-
szervezetbe transzformálják (ezen utóbbit 
transzgenikus élôlénynek nevezik). Az új 
gén emberi szempontból számos elônyös 
tulajdonságot kölcsönözhet hordozójának.  
Így állítanak elô például sokáig eltartható, 
hideg- és szárazságtûrô vagy rovarfertô-
zésekkel szemben nagymértékben ellen-
álló termesztett növényeket. Ugyancsak 
DNS-technológiával hoznak létre humán 
inzulint termelô baktériumtörzseket. Eb-
ben az esetben a humán inzulint kódoló 
DNS-fragmentumot izolálják az emberi 
genomból, a fehérjébe átíródó szekvenciát 
egy hordozó expressziós vektorba építik 
be, majd a konstrukciót egy baktériumba 
transz formálják, végül az így létrehozott 
transzgenikus baktériumtörzset fermen-
torban szaporítják fel tömeges méretek-
ben. A gyógy szeripar ma ilyen módon állít 
elô rekombináns inzulint. Ez a technológia 
lehetôvé tette, hogy a cukorbetegség ke-
zelésében használt inzulint ne emlôsök 
hasnyálmirigyébôl izolálják.

A GM-technológia jelentôségét mutat-
ja, hogy napjainkban számos vakcinát, 
gyógyszert, növekedési hormont, véralva-
dási faktort, táplálékkiegészítôt és vitamint 
transzgenikus mikroorganizmusok segít-
ségével állítanak elô. GM növényeket ma 
a Föld mezôgazdasági területeinek közel 
3/4-én termesztenek. Számos állati eredetû 
élelmiszert (pl. megváltozott összetételû 
tejet) pedig szintén a génmanipuláció esz-
közével állítanak elô ipari mennyiségben. 
Sôt, a géntechnológia révén ma már lehet-
séges egyetlen szülôtôl származó utódot 
létrehozni az emlôsök körében is (elsôként 
a Dolly-nak nevezett bárányt klónozták az 

anyajuh egyik testi sejtjének felhasználá-
sával).

A géntechnológiával létrehozott élôlé-
nyek és fogyasztási termékek használatával 
kapcsolatban számos kétely fogalmazódott 
meg az elmúlt években. Hogy jobban meg-
érthessük ezen ellenérzések alapját, és ki-
egyensúlyozottabb képet kaphassunk e 
problémakörrôl, érdemes áttekintenünk  
a genetikailag módosított termékek elô-
nyeit és hátrányait. 

Elsôként fontos hangsúlyozni azt, hogy 
a transzgén (egy kódoló DNS régió) és an-
nak terméke (legtöbbször egy fehérje) 
ugyanolyan biológiai molekulaként hasz-
nosulnak a táplálkozás során, mint amilye-
nek más élelmiszerekben is elôfordulnak. 
Végsô soron ez a DNS-szakasz is nukleoti-
dokká, a kódolt fehérje pedig aminosavak-
ká bomlik le az emésztés során. A transz-
genikus termék építôkövei tehát nem 
„idegen” anyagok, hanem természetes 
biomolekulák. A géntechnológiával lét-
rehozott fogyasztási termékek egy másik 
nagy elônye elôállításuk tömeges mére-
tében rejlik. A terméshozam fokozása ér-
hetô el például hidegtûrô növények elôál-
lításával. Hidegtûrô búzafajták megjelené-
se a búzatermelés északi határait jelentôsen 
kitolta. Ezáltal vált Kanada búzatermelô 
hatalommá. Szárazságtûrô gabonák elôál-
lítása és tömeges használata pedig gyakor-
latilag a lakosság túlélésének egyik fontos 
feltételévé vált. Ilyen szélsôséges környe-
zetekben nem kérdéses a GM organizmu-
sok használatának relevanciája. GM bak-
tériumokat lehet továbbá olajfoltok haté-
kony eltüntetésében felhasználni. Ennek 
környezetvédelmi jelentôsége nyilvánvaló. 
A génmódosítás-alapú technológia fontos-
sága szintén kiemelkedô a gyógyszeripar-
ban (például a rekombináns inzulin vagy 
vitaminok elôállítása, illetve immunkompa-
tibilis szervek létrehozása szövetátülte-
téshez). A fenti példákból látható, hogy  
a genetikai manipulációval elôállított ter-
mékek jelentôs gazdasági elônyt eredmé-
nyezhetnek.

A GM termékek alkalmazásával szem-
beni egyik legfontosabb érv az, hogy a 
technológia biztonsága hosszú távon még 
nem igazolódott, így ebben az esetben mi 

magunk vagyunk a kísérleti egerek. Példa-
ként a gyermekkorban szedett táplálék-
kiegészítôk élettartamra gyakorolt hatását 
érdemes megemlíteni, amely csak egy em-
beröltô múlva lesz egyértelmûen megha-
tározható. Másrészt ez a technológia az 
élelem és táplálékkiegészítôk elôállításának 
egy nem természetes módját képviseli. 
Ezért az „az vagy, amit megeszel” kijelen-
tés ebben az esetben már csak részben 
állja meg a helyét. A transzgenikus szerve-
zetek környezetbe engedése számos re-
zisztens organizmus kialakulásához vezet-
het. Ennek tükrében fontos észrevenni, 
hogy a természetbe kiengedett GM élôlé-
nyeket utólag már nem lehet összegyûjteni. 
Látható tehát, hogy ez a technológia visz-
szafordíthatatlan hatásokat generálhat. 

A genetikailag módosított termékek egy 
részérôl azt gyanítják, hogy károsan hatnak 
az emberi egészségre. Összefüggést mu-
tattak ki például a genetikailag módosított 
növényi tápanyagok (pl. GM kukorica) és 
táplálékkiegészítôk fogyasztása, valamint 
elsôsorban a bélrendszert érintô allergiás 
reakciók megjelenése között. A fokozot-
tabb mértékû fogyasztás a reakciók na-
gyobb elôfordulásával kapcsolódott össze. 
Ez az összefüggés különösen az eleve 
 ér zé keny egyénekben volt szembetûnô.  
A vizs gálatok szerint bizonyos tápanyag-
an ti gé nek lehetnek eme allergiás reakciók 
oko zói. Ugyancsak korrelációt mutattak ki 
az emésztôrendszer krónikus gyulladásá-
nak (Inflammatory Bowel Disease) gyako-
risága és a genetikailag módosított táp-
lálékok tömeges megjelenése (1996-tól 
kezdôdô en) között. Ehhez hasonló össze-
függés rajzolódott ki a Crohn-betegség,  
a gastrooesophagealis refluxbetegség és  
a cukorbetegség esetében is. Kimutatták 
to vábbá, hogy a GM burgonya etetése 
megnövelheti a vastagbélrák kialakulásá-
nak gyakoriságát kísérleti patkányokban. 
Ezek a megfigyelések a GM termékek fo-
gyasztásának potenciális veszélyeire hívják 
fel a figyelmet. Ilyen kockázatok tükrében 
megfontolandó lehet a GM organizmusok 
közvetlen és közvetett (pl. GM növényekkel 
etetett állatok tejének és húsának, valamint 
az azokból készített termékek) alkalmazása 
a gyógyászatban, az emberi kezelésben.


