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Bevezetés

A V. fejezet első négy részében 
megtárgyaltuk a transzgénikus faj-
ták termesztésének kockázatait (ld. 
AGROFÓRUM 2012. 23./7., 8., 9., 10. 
számaiban), melyek részben a kuta-
tás és fejlesztés hiányosságaira, rész-
ben a termelés és felhasználás ve-
szélyforrásaira vezethetők vissza (1. 
ábra). Az ábrán a pirossal jelzett té-
makörrel, az élelmiszer-biztonsággal 
foglalkozunk ebben a részben.  

Ami veszélyes lehet a 

fogyasztóra, az a transzgén 

fehérje terméke

A transzgén működésének termé-
ke egy fehérje vagy enzimfehérje. Az 
utóbbi általában valamilyen bioszin-
tézis folyamatát befolyásolja, mely 
során a GM-növényben további fe-
hérjék, szénhidrátok, zsírok, olajok 
stb. termelődhetnek. Az új vagy mó-

dosított fehérjék a promótertől füg-
gően, a növény minden szervében 

és sejtjében vagy csak bizonyos szer-
veiben és sejtjeiben termelődnek. 
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A transzgénikus (GM) fajták fogyasztásának 
élelmiszer-biztonsági kockázatai

é ó á

A GM-növényekkel szembeni társadalmi elutasítás legfontosabb indokait az élelmiszer-biztonsági koc-
kázatok jelentik. A géntechnológia forradalmian új megközelítést jelent az emberiség számára, mely két 
szempontból kelt félelmet. Az egyik az evolúció folyamatába való „illetéktelen” beavatkozás várható követ-
kezményeiből, a másik rendszertanilag távoli élőlények (vírus, baktérium, állat, ember) génjeinek GM-nö-
vényekben való működtetése irreálisnak tűnő lehetőségéből és gyakorlatából eredeztethető. Ezeket erősíti az 
ismeretlentől való ösztönös félelem, mely sajnos a társadalom tagjai többségének hiányos természettudomá-
nyos ismereteire vezethető vissza. Ez az okfejtés azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek élelmiszer-bizton-
sági kockázatok. 

1. ábra 
A 21. század első évtizedében termesztett transzgénikus (GM) fajták 

kockázatainak főbb csoportjai. Az 1-3 kockázatokat lásd az AGROFÓRUM 2012. 
23./8-11., augusztus-október számaiban. Az 5. rész a következő számban lesz 

olvasható. A 4. részt a 3. ábrán részletezzük. 
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A legfontosabb élelmiszer-bizton-
sági kockázatokat tehát a működő 
transzgén fehérje terméke, és annak 
az anyagcserét befolyásoló hatása 
jelenthetik (2. ábra). Az egyes GM-
fajták különböző transzgéneket tar-
talmaznak, ezért élelmiszer-bizton-
sági szempontból különösen fontos, 
hogy minden egyes módosítást kü-
lön, „esetről esetre” (case by case) 
vizsgáljunk.

A 2. ábra alapján a GM-növényből 
készült élelmiszerben, vagy GM-ösz-
szetevőt tartalmazó élelmiszerben, a 
legfontosabb veszélyforrást a GM-nö-
vény sejtjeiben, a transzgénről szinte-
tizálódott új, vagy módosított fehér-
jék jelentik. Ezeknek a fehérjéknek, a 
fogyasztó egészségre ártalmas követ-
kezményeit a toxicitás, az allergizáló, 
illetve az adjuváns hatások jelentik. 

A transzgén fehérje 

termékének kockázatai

 (3./A. ábra)

1./ Allergén fehérjék. Az allergia: 

túlérzékenységi állapot, mely a szer-
vezetbe került specifikus anyag (al-
lergén) válaszreakciójaként alakul ki. 

Az allergének leggyakrabban antigé-
nek, fajidegen fehérjék, vagy egyéb 
pl. nagy molekulasúlyú anyagok stb. 
Az allergiás válaszreakció nagyon 

sokféle lehet, amire most nem térünk 
ki. 

A szervezetbe került új vagy módo-
sított fehérje több módon válthat ki 
allergiás válaszreakciót. Az egyik a fe-
hérjének mint aminosav építőkövek-
ből felépülő polimer molekulának a 
lebonthatósága. Ez azt jelenti, hogy 
az alatt az idő alatt, amit a fehérje 
gyomorban tölt, a gyomor enzimjei 
(pl. pepszin, tripszin stb.) képesek 
azt építőelemeire, azaz aminosavak-
ra bontani. Amennyiben nem, akkor 
a fehérje részben emésztetlenül ke-
rül a béltraktusba, ami komoly aller-
giás reakciókat válthat ki. A másik a 
fehérje „allergén” típusú aminosav-
szekvenciája. Napjainkban ezek a 6-8 
aminosavból álló szekvenciák már 
ismertek és molekuláris adatbankok-
ban megtalálhatók.

A géntechnológiai fejlesztések 
során tehát, a transzgén nukleotid-
szekvenciájából – a lineáris informá-
ció alapján – könnyen azonosítani 
lehet azokat a DNS szakaszokat, me-
lyek allergén aminosav-szekvenciá-
kat kódolnak. Amennyiben ezeket 
a fejlesztés során kivágják a génből 
anélkül, hogy a fehérje elvesztené 
funkcióját, az allergia kizárható. 

Ilyen összehasonlító szekvencia 
vizsgálatok bizonyították a Cry3A 
fehérje és a tejben lévő allergén, a 
béta-laktoglobulin aminosav-szek-

3. ábra 
A GM növények fogyasztásának (élelmiszer, takarmány) rizikótényezői.

A: A transzgén (DNS) és géntermék (fehérje) emésztésével kapcsolatos 
kockázatok

B: Egyéb veszélyforrások  

2. ábra 
 A géntechnológiában használatos transzgén (DNS) felépítése és 

működésének termékei (fehérjék). A transzgén mint programcsomag általában 
két génből  (gazdaságilag jelentős gén és markergén) áll.

A: Gének (DNS) felépítése és főbb szerkezeti egységei 
B: A gének kódoló DNS régióiról, a GM-növényben szintetizálódó fehérjék. Az 

élelmiszer-biztonsági kockázatokat a transzgén termékei, az új vagy módosított 
fehérjék okozhatják. 



72 2012. november

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

venciáinak hasonlóságát. A közter-
mesztésben lévő GM-növények kö-
zül a glifozát-toleráns (RR, Roundup 
Ready) szójában megnőtt az emész-
tést gátló tripszin-inhibitor mennyi-
sége. A tripszin-inhibitor fehérjéről 
köztudott viszont, hogy allergén 
(Pusztay és Bardócz, 2004).

Sajnos az allergiás roham erőssége 
nem függ az allergén fehérje mennyi-
ségétől, sőt maguk az allergiát kiváltó 
fehérjék is személyenként különböz-
hetnek. Az viszont biztos, hogy az 
erős allergiás válasz esetén az aller-
génnel szemben a beteg szervezete 
specifikus antitestet termel, amivel, 
az allergiát kiváltó fehérje mint anti-
gén – antigén-antitest reakció alapján 
– azonosítható.

2./ A toxikus (mérgező) fehérjék 
olyan anyagok, melyek kis mennyi-
ségben is képesek az egyes szervek 
vagy az egész szervezet működését 
megzavarni, esetleg leállítani. Ter-
meltetésük GM-fajtákban sohasem 
volt célja a növényi géntechnológiá-
nak. A lehetőség technikailag ugyan 
adott, azonban az ilyen jellegű straté-
giáknak szigorú törvényes és etikai 
határai vannak. Ennek ellenére sokat 
hallunk arról, hogy a rovarrezisztens 
GM-növények „toxint” termelnek. A 
Cry-fehérje toxikus hatása azonban 
nem univerzális, hanem ellenkező-
leg, rendkívül specifikus, csak egyes 
fajokra „mérgező”. Az ember számá-
ra nem méreg, hanem egy lektin tí-
pusú molekula, ami esetleg allergiás 
reakciókat válthat ki. 

Napjainkban többé-kevésbé is-
mertek azok a fehérjék és aminosav-
szekvenciák, melyek – mint azonnal, 
vagy lassan ható mérgek – toxikózist 
válthatnak ki a fogyasztóban. Ezekre 
vonatkozó szekvenciaadatok és in-
formációk a különböző molekuláris 
adatbankokban mindenki számá-
ra elérhetők. Az új gének izolálása, 
szekvenálása, az általuk kódolt fehér-
je funkcióanalízise és aminosav-szek-
venciája alapján, kétséget kizáróan 
felismerhetők a toxikus fehérjék, illet-
ve szakaszok, melyeket a további fej-
lesztésekből szigorian ki kell zárni. Ez 
a felfogás jellemzi a GM-fajtákat előál-
lító kutatókat és fejlesztő cégeket. 

3./ Adjuváns (antigén) hatású 

fehérjék termeltetése GM-növények-
ben, a mérgekhez hasonlóan nem le-
het célja a kutatási vagy kereskedelmi 

célú géntechnológiai munkáknak. 
Maga az adjuváns hatás azt jelenti, 
hogy a transzgén által kódolt fehérje, 
a GM-növényt fogyasztó emberben 
– a fehérjével együtt – a szervezetbe 
kerülő más anyagok elleni immun-
reakció kiváltását segíti elő. Pusztay 
Árpád szerint a Cry1A nevű Bt-toxin, 
azon kívül, hogy allergiát okozhat, 
nagyon komoly adjuváns hatást is 
mutat. Ezzel feleslegesen terheli az 
adott személy immunrendszerét, 
aminek az lehet a következménye, 
hogy az amúgy gyenge allergének 
hatása felerősödik.

Összefoglalva, a toxikológiai, az 
allergológiai és az adjuváns hatá-
sok (3. ábra) vizsgálata feltétlenül 
indokolt az élelmiszerként vagy ta-
karmányként történő felhasználás 
esetén. Ezeket a vizsgálatokat – lehe-
tőség szerint még a fejlesztési fázis-
ban – a nemzetközi előírásoknak és 
szabványoknak megfelelően szigorú-
an, minden géntechnológiai módo-
sításra külön-külön (esetről esetre) 
kell elvégezni. Azokat a kutatási irá-
nyokat, melyeknél bármilyen kocká-
zat felmerült, például az állatetetési 
kísérletekben, azonnal le kell állítani. 
Ilyen volt Pusztay Árpád esete is, ami-
kor bebizonyította, hogy a hóvirág 
lektint – mint rovarirtó szert – terme-
lő GM-burgonya komoly anatómiai 
és élettani elváltozásokat okozott az 
általa vizsgált patkányokban. A cég 
azonnal le is állt erről a fejlesztésről 
és ilyen rovarrezisztens GM-burgo-
nyafajta, azóta sem került kereskedel-
mi forgalomba.

Egyéb veszélyforrások

 (3./B. ábra)

Nem célzott hatások kizárása cél-
jából fontos szempont, hogy ismer-
jük a transzgén fehérje terméke ha-
tását a természetes flórára, faunára, 
kultúrflórára, az emberre és a nem 
célzott élővilágra. Ezek a kockázatok 
főleg, a növény minden sejtjében ter-
melődő fehérjék, illetve a kórokozók 
és kártevők vagy gyomnövények el-
pusztítása céljából termelt fehérjék 
esetében jelentkezhetnek. Az enge-
délyezési eljárásnak és vizsgálatok-
nak ezekben az esetekben ki kell tér-
nie azokra az állat- és növényfajokra 
is, melyek a transzgén termékével 
kapcsolatba kerülhetnek. Például, 

a Bt-toxint tartalmazó pollen káros 
hatását egyes védett lepkefajok her-
nyóira, az előző részben (Agrofórum 
2012. 23./10., októberi számában) 
mutattuk be, Darvas B. és Lauber É. 
eredményeire hivatkozva. 

Tartós fogyasztás következmé-

nyei sajnos nem eléggé ismertek. 
Napjainkban olvasható az interne-
ten egy francia és olasz kutatók-
ból álló csoportnak, a Food and 
Chemical Toxicology című nem-
zetközi tudományos folyóiratban 
megjelenés alatt lévő publikációja, 
mely 2 éves, tehát kivételesen tartós 
patkány etetési kísérlet eredménye-
iről számol be. A cikk megdöbben-
tő képekkel bizonyítja az NK603 
glifozát-rezisztens kukoricahibrid 
rákkeltő hatását (http://www.
sciencedirect.com/science/article/
pii/S0278691512005637). Nagyon 
fontos azonban hangsúlyozni, hogy 
az elmúlt évtizedben számos hason-
ló publikáció jelent meg, különböző 
nemzetek kutatóinak tollából. Ezek 
egy része óriási vihart kavart szakmai 
körökben, de egy bizonyos idő után 
a vihar elcsendesedett anélkül, hogy 
következményei lettek volna. Mielőtt 
bármilyen következtetést vonnánk le, 
ebben az esetben is meg kell várnunk 
a tudományos közvélemény végső ál-
láspontját a kísérletek beállításával, 
az eredmények értékelésével, az ok 
és okozat összefüggések szignifikáns 
bizonyítottságával kapcsolatban. 

A többgénes fajták (gene stacking) 
egy időben többféle új vagy módosí-
tott fehérjét termelnek. Ezek komp-
lex élelmiszer-biztonsági vizsgálatai 
csak napjainkban kezdődtek el. A 
többgénes GM-fajtáknak vizsgálatai 
során a sejtjeikben egy időben ter-
melődő rekombináns fehérjék eset-
leges kölcsönhatásait és annak po-
zitív, vagy negatív következményeit, 
továbbá a sejtek anyagcsere-folyama-
taira való hatást is vizsgálni kell.  

Élelmiszer vagy takarmány? Az 
élelmiszer-biztonsági (emészthe-
tőség) vizsgálatok eredményei mi-
att, az egyes Cry-fehérjéket termelő 
rovarrezisztens fajták és hibridek ter-
mesztését csak állati takarmányozás 
céljára engedélyezték. Ez történt a 
Star-Link nevű GM-kukoricahibriddel 
és a Liberty Link GM-rizzsel is, az 
USA-ban. Szúrópróba vizsgálatok 
során vett – kukorica összetevőt is 



732012. november

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

tartalmazó – élelmiszerminták vizs-
gálata során derült ki, hogy azok a 
Cry8C Bt-toxint is tartalmazzák. A 
következmény drámai volt, az impor-
tőrök visszamondták megrendelése-
iket, hajókat kellett visszarendelni a 
tengerekről, az üzletek polcairól el 
kellett távolítani a kukorica tartalmú 
élelmiszereket stb. Sokan, akik fo-
gyasztottak a Star Link kukoricából, 
allergiás tüneteket mutattak és közel 
húszan anafilaxiás sokkot is kaptak. 
Az ügy végül is az utóbbi betegek 
esetében azzal zárult, hogy nem tud-
tak kimutatni a betegek által termelt 
antitest és a toxin mint antigén között 
kapcsolatot, tehát immunreakciót. 
Végül is nem volt bizonyítható a köz-
vetlen kapcsolat a megbetegedés és a 
Cry-toxin között. 

Az élelmiszer-biztonság 

vitatható bizonyítéka

Részben igaz az az állítás, miszerint 
a GM-fajták 15 éves globális termesz-
tése során csak néhány probléma 
merült fel, és azok is emberi gondat-
lanságra voltak visszavezethetők. 

A GM-fajtatulajdonosok és az 
őket támogató szervezetek legfon-
tosabb érvei közé tartozik, hogy 
az 1996-tól köztermesztésbe került 
transzgénikus fajták éves vetéste-
rülete 2011-ben már meghaladta a 
160 millió hektárt és különösebb 
probléma a GM-termés és termékek 
fogyasztásával kapcsolatban nem 
merült fel. A 15 év alatt a GM-terme-
lési terület, minimálisan legalább 1 
milliárd hektárt tett ki. Amennyiben 
feltételezzük, hogy az átlagtermés 2 
t/ha volt, akkor a 15 év alatt 2 milliárd 
tonna GM-terméket (transzgénikus 

szóját, kukoricát, repcét) állítottak 
elő a világon, amit az állatok és az 
emberek közvetlenül, vagy közvet-
ve elfogyasztottak. Ezt azért nagyon 
fontos tudni, mert bizonyítja, hogy az 
engedélyező és ellenőrző hatóságok 
komolyan veszik feladataikat és még 
kísérleti stádiumban kizárják azokat 
a GM-növényeket vagy termékeket, 
amelyekben a veszély legkisebb koc-
kázata is felmerül.

Ez az érv, bár igen meggyőző, még 
sem állja meg a helyét. Ennek oka, 
hogy az USA-ban a „lényegi azo-
nosság elv” alkalmazása miatt, sőt 
a GM-fajtákat termesztő országok 
zömében sem tettek és tesznek kü-
lönbséget a GM- és hagyományos 
növények és termékeik, valamint 
azokból készült élelmiszerek között. 
Amennyiben nincs jelölés, akkor a 
GM- és hagyományos termékek el-
lenőrizetlenül keveredhetnek, a belő-
lük készített élelmiszerekben. Emiatt 
utólag már lehetetlen (pl. az USA-
ban) a GM-fajták és felhasználásuk-
kal készült élelmiszerek fogyasztókra 
való hatásának vizsgálata és nyomon 
követése. Vannak viszont nyugtalaní-
tó adatok az USA-ból: „Az amerikai 
egészségügyi szervek hivatalos sta-
tisztikái szerint 1996-tól meredeken 
megugrott a bélrendszeri  rendelle-
nességek, fertőzések, az allergiás be-
tegségek és nyirokszervi, prosztata-, 
emlő-, hasnyálmirigyrákos megbete-
gedések száma… A biotechnológiai 
iparnak is fontos lenne, hogy kimu-
tassák, ezek között a dolgok között 
nincs összefüggés. Ha azonban nem 
vizsgálják a GM-növények biztonsá-
gát, nem jelölik a forgalomban lévő 
GM-élelmiszereket, akkor még a sta-
tisztikák sem hívhatják fel a figyel-

met az esetleges veszélyre.” (Pusztay 
és Bardócz 2004).

Transzgén és termékének 

jelenléte vagy hiánya 

a GM-élelmiszerekben

A fogyasztó szempontjából végül is 
teljesen mindegy, hogy a géntechno-
lógiai módosítást az adott élelmiszer-
növényen vagy az adott élelmiszer-
ipari termék valamelyik alapanyagán 
milyen céllal végezték. Lényeg, hogy 
az élelmiszer-ipari termék, tehát az 
áru, ami az üzletek polcain megje-
lenik, GMO-nak tekinthető-e vagy 
sem. Az EU jelenleg érvényben lévő 
rendelete szerint, minden olyan élel-
miszert, ami 0,9 %-nál több genetika-
ilag módosított összetevőt tartalmaz 
GMO-élelmiszernek kell tekinteni és 
jelölni kell.

Ebből logikusan következik, hogy 
ami veszélyes lehet a GM-élelmisze-
rekben, az nem lehet más, mint az a 
különbség, ami a DNS-ben és fehér-
jékben a hagyományos és a GM-élel-
miszerek között kimutatható. Tehát 
amit vizsgálni kell egy adott élelmi-
szerben, melynek előállítása során 
GM-eredetű nyersanyagot használtak 
fel, az idegen DNS-nek (GM DNS) 
és fehérje termékének (GM-fehérje) 
jelenléte vagy hiánya, illetve meny-
nyisége (1. táblázat). Ebből a szem-
pontból az élelmiszerek különböző 
csoportokba sorolhatók: 
1. Termékek, melyek GM-növény-

ből vagy annak olyan szervéből, 
szövetéből készültek, melyekben 
mind a transzgén, mind annak 
fehérje terméke is megtalálható 
(GM DNS+, GM fehérje+). Ezek 
a termékek egyértelműen GMO-
nak minősülnek.

2. Termékek, melyek a GM-növény 
olyan szervéből vagy szövetéből 
készültek, melyekben a transz-
gén ugyan megtalálható, de az 
adott növényi részben műkö-
dött, ezért a róla szintetizálódott 
fehérje is jelen van (GM DNS+, 

GM fehérje+). Ezek a termékek 
is egyértelműen GMO-nak minő-
sülnek.

3. Termékek, melyek a GM-növény 
olyan szervéből vagy szövetéből 
készültek, melyekben a transz-
gén ugyan megtalálható, de az 
adott növényi részben nem mű-

1. táblázat 
GM-növényből készült élelmiszerek eltérő kockázati tényezői.  (+ a transzgén 

és/vagy géntermék jelen van a termékben, - hiányzik a termékből)

GM-növény mint élelmiszer-
alapanyag 

Élelmiszer GMO -tartalma 
Transzgén (GM-DNS) Géntermék (GM-fehérje) 

1.GM-növény (teljes növény) + + 
2.GM-növényi rész (amiben a 

transzgén működik) + + 

3.GM-növényi rész (amiben a 
transzgén nem működik) + - 

4.GM-növényi rész (fehérjeki-
vonat) - + 

5.GM-növény anyagcsere ter-
méke (pl. cukor, olaj stb.) - - 



74 2012. november

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ködött, ezért a róla szintetizá-
lódott fehérje nincs jelen (GM 

DNS+, GM fehérje–). Ezek a ter-
mékek is GMO-nak minősülnek, 
de élelmiszer-biztonsági szem-
pontból kevésbé, vagy egyáltalán 
nem veszélyesek.

4. Termékek, melyek a GM-növény 
sejtmentes kivonatai, ezért an-
nak csak a fehérjéit tartalmazzák, 
a transzgén viszont nincs jelen 
(GM DNS–, GM fehérje+). Ezek 
a termékek mivel tartalmazzák az 
új, vagy módosított fehérjét, élel-
miszer-biztonsági szempontból 
kockázatot hordozhatnak.

5. Termékek, melyek ugyan GM-nö-
vényből készültek, de nem tartal-
mazzák sem a transzgént, sem az 
arról szintetizálódott fehérjét pl. a 
GM-cukorrépából készült cukor 
vagy a GM-repcéből készült olaj
(GM DNS– GM fehérje–). Ezek 
az élelmiszerek, annak ellenére, 
hogy GM-fajtákból és növények-
ből készültek, semmiképpen 
sem tekinthetők GMO-nak!

Az 1. táblázatban a 2. és 3. kate-

góriák arra a lehetőségre alapulnak, 
hogy a transzgének bekapcsolását 
szerv- vagy szövetspecifikus reguláló 
régiók (promóterek) szabályozzák. 
Ennek megfelelően a transzgén nem 
működik a növény minden sejtjében, 
hanem csak egyes szerveiben vagy 
szöveteiben. Ez a lehetőség elvileg 
napjainkban már adott. 

Sajnos a jelenleg köztermesztésben 
lévő GM-fajtákba viszont, kivétel nél-
kül olyan szabályozó promótereket 
építettek be a GM-fajtatulajdonos 
cégek, amik a transzgént a GM-faj-
tában folyamatosan működtetik. 
Tehát a jelenleg köztermesztésben 
lévő GM-fajtákban és hibridekben a 
transzgén a növény minden szervé-
nek, szövetének sejtjében működik, a 
növény egész élete folyamán. Emiatt 
mind a herbicidrezisztens (glifozát, 
glüfozinát-ammónium) GM-fajták, 
mind a rovarrezisztens (toxint terme-
lő) GM-fajták és -hibridek minden sejt-
jükben, az egész tenyészidő folyamán 
termelik az új vagy módosított fehér-
jét. Ennek következtében például, a 
Bt-gént tartalmazó kukoricahibridek 
minden szervükben és szövetükben 

termelik a toxint, holott a kukorica-
moly estében elég lenne csak a szár-
ban, a kukoricabogár esetében, pedig 
csak a gyökérben termelni. Amennyi-
ben a célnak megfelelően módosított 
GM-hibridek lennének köztermesz-
tésben, akkor nem jelentene prob-
lémát a GM-kukorica fogyasztása, 
mert a szemek nem tartalmaznák a 
Bt-toxint és a méhészek sem tiltakoz-
nának, mert a problémát jelentő Cry-
fehérje pollenben sem termelődne. 
A rovarölő képességük viszont nem 
csökkenne (ld. AGROFÓRUM 2012. 
23./10. októberi számában). 
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