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GMO w pigułce oraz genetycznie 

zmodyfikowane uprawy na świecie  



We florze polskiej tylko 68 % roślin nasiennych stanowią gatunki rodzime, natomiast 

pozostałe 32 % to gatunki obce, które mogą stanowić zagrożenie dla rodzimej flory. 

Wiele gatunków jest też obecnie zagrożonych w związku ze zmianami w tradycyjnej 

gospodarce rolnej (np. zanikanie chwastów związanych z uprawą lnu). 

Człowiek przeniósł gatunki z ich naturalnych 

siedlisk 



Plon Roślin 

Hodowla roślin  

•fizjologia plonowania  

•odporność na choroby  

•odporność na szkodniki  

•tolerancja stresów  

Technologie agronomiczne  

•nawozy  

•pestycydy  

•techniki uprawy  

 

Postęp w Rolnictwie 
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Modyfikacje genetyczne 

•Ewolucja 

 

• Hodowla 

 

• Inżynieria  
    genetyczna 

SOURCE: http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20040701a2.htm



 Organizm, inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny 
został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych, 
wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. 

 

 

• Rośliny 

• Mikroorganizmy 

• Zwierzęta 

Co to jest GMO?  

 



Odkrycie struktury DNA 

http://www.ba-education.demon.co.uk/for/science/dnamain.html 

Thus, it became the place where Francis Crick interrupted patrons' lunchtime on 28 February 1953 to 

announce that he and James Watson had "discovered the secret of life" after they had come up with their 

proposal for the structure of DNA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
http://en.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA


Z konstruktu do genomu 

gen 

plazmid 

bakteria 

Komórka roślinna 

Genom 

roślinny 

wg. Bongartz i in.  



Teoria totipotencji 

 

 

 1838 – teoria komórkowej budowy organizmów 

 

•Theodor 
Schwann 

1810-1882 

 

Matthias 

Schleiden 

1804-1881 



Opracowanie metody kultur in vitro i 
regeneracji 

somatyczna embriogeneza 

androgeneza 

ETAP 3 



 Zidentyfikowanie, wyizolowanie  

i sklonowanie genu 

Promotor Gen Marker Terminator DNA DNA 

plazmid E. coli 

z obcym genem  

bakteria E. coli 

Plazmid 
gen 

ETAP 1 
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Konstrukt do transformacji 

Glukuronidaza i odporność na herbicyd 

jako markery  



Strzelba genowa

Membrana wyzwalająca

Komora sprężania

Membrana nośna

Cząstki złota

Siatka

Tkanka roślinna

przed strzałem w trakcie strzału



Wykazanie obecności genu  
w genomie biorcy 

     gen selekcyjny 

GUS GFP 

ETAP 4 

gen reporterowy 

higromycyna             kanamycyna 



Transformacja 



Po oprystku herbicydem 



Ziarna pyłku Liście i pylniki 

Glukuronidaza jako marker 



Transformacja przy pomocy  

Agrobacterium 

Roślina transgeniczna i jej potomstwo 

Bakteria E. coli 

Plazmid 

DNA genomowe 

gen 

Plazmid z E. coli 

z obcym genem  

(konstrukt) 

E. coli  

Agrobacterium 

Komórka roślinna Selekcja in vitro 

Regeneracja 



kalus i struktury zarodkopodobne 

Transformacja mikrospor jęczmienia odm. Igri  

przy udziale A. tumefaciens 

AGL1 pSB 159 (GUS + Basta)  



Wykazanie obecności genu  
w genomie biorcy 

ETAP 4 cd 

          molekularne                                              immunoenzymatyczne 

Metody analizy transformantów 



Zastosowania praktyczne 

Ulepszanie roślin: 

- tolerancja na herbicydy  

- odporność na patogeny, owady, wirusy, bakterie 

- tolerancja stresów  

- produkcja białek 

- wiele innych 

Genetycznie zmodyfikowane rośliny 



• Złoty Ryż wytwarzający ß –karoten (31μg/g = 72g ryżu/dzień) 

• Zmiana kompozycji aminokwasów 

• Eliminacja niekorzystnych substancji 

• Zmiana składu kwasów tłuszczowych 

• Podniesienie zawartość skrobi 

• Rośliny ozdobne 

 

 

 

 

Poprawa cech jakościowych 

Genetycznie zmodyfikowane rośliny 



Bioplastiki    Biopaliwa 
(bioetanol, biodiesel, biomasa) 

Biofabryki 

Zastosowania roślin GM  

Fitoremediacja 



Kraje łącznie 

rozwinięte 

rozwijające się 

27 krajów z uprawami GMO 

mln ha 

GLOBALNY AREAŁ UPRAW GM  

 w mln ha (1996 - 2014) 

C. James, ISAAA, 2014 

181 



Udział roślin GM w uprawach światowych 2013  

C.James, ISAAA, 2014 

      Soja        Bawełna                 Kukurydza                 Rzepak 

mln ha 

Konwencjonalne 

Genetycznie zmodyfikowane 



soja 

Transgeniczne rośliny uprawne 
bawełna kukurydza 

rzepak  kabaczek 

papaja 

 lucerna siewna 

dynia 



Społeczny i ekonomiczny efekt 

stosowania złotego ryżu 

ograniczenia prawne 

Table 1 

From the following article 

Potential impact and cost-effectiveness of Golden Rice 

Alexander J Stein, H.P.S. Sachdev & Matin Qaim 

Nature Biotechnology 24, 1200 - 1201 (2006) 

doi:10.1038/nbt1006-1200b 

Current disease burden of VAD( Vitamin A deficiency) 

Number of DALYs lost annually 2,328,000 

Number of lives lost annually 71,600 

Potential impact of Golden Rice 2 

Number of DALYs saved annually in 

high-impact scenario 
1,382,000 

Number of lives saved annually in 

high-impact scenario 
39,700 

Cost-effectiveness of public health interventions 

Cost per DALY saved through Golden 

Rice 
$3.1 

Cost per life saved through Golden 

Rice 2 
$54 

World Bank cost-effectiveness 

standard for DALYs saveda 
$200 

World Health Organization standard for 

valuing DALYsb 
$620–1,860 

Cost per DALY saved through 

supplementationc 
$134–599 

psy (phytoene synthase) from daffodil (Narcissus 

pseudonarcissus)+ phytoene synthase gene from maize 

crtl from the soil bacterium Erwinia uredovora 

http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n10/full/nbt1006-1200b.html
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n10/full/nbt1006-1200b.html
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n10/full/nbt1006-1200b.html
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n10/fig_tab/nbt1006-1200b_T1.html
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n10/fig_tab/nbt1006-1200b_T1.html
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n10/fig_tab/nbt1006-1200b_T1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Daffodil
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwinia_uredovora&action=edit&redlink=1


Uprawy roślin GM 

w 2014 r. 

Na świecie 

 Uprawiane w 28 krajach 

 8 krajów uprzemysłowionych, 

20 rozwijających się, 

 181,5 mln ha łącznej 

powierzchni upraw, (wzrost o 

3,6% w stos. do 2013 r.) 

 Głównie soja, kukurydza, 

bawełna i rzepak, ale również 

inne gatunki 

W UE 

 Uprawiane w 5 krajach – 
Hiszpanii, Portugalii, 
Czechach, Rumunii i na 
Słowacji 

 Łączna powierzchnia 
upraw wyniosła 141 000 
ha (spadek o 3% w stos. 
Do 2013 r.). 131 000 ha w 
Hiszpanii 

 Uprawiana jest jedynie 
kukurydza Bt MON 810 

 
Źródło: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014, 

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/executivesum

mary/default.asp 



GMO autoryzowane w UE jako żywność 

 i pasza 

  Bawełna (MON1445) 

 Bawełna (MON15985) 

 Bawełna (MON15985 x MON1445) 

 Bawełna (MON531) 

 Bawełna (MON531 x MON1445 ) 

 Bawełna (LLCotton25) 

  

Masa bakteryjna 

Biomasa drożdży 

Rzepak (GT73) 

Rzepak (MS8, RF3, MS8xRF3) 

Rzepak (T45) 

Skrobia ziemniaczana (EH92-527-1) 

Soja (MON40-3-2) 

Soja (A2704-12) 

Soja (MON89788) 

Burak cukrowy (H7-1) 
 

 

 

Kukurydza (Bt11) 

Kukurydza (DAS1507) 

Kukurydza (GA21) 

Kukurydza (MON810)  

Kukurydza (MON863) 

Kukurydza (MON863 x NK603)  

Kukurydza (MON863 x MON810 )  

Kukurydza (NK603) 

Kukurydza (NK603 x MON810) 

Kukurydza (T25) 

Kukurydza (DAS59122) 

Kukurydza (DAS1507xNK603) 

Kukurydza (MON89034) 

Kukurydza (MON88017) 

Kukurydza (59122xNK603) 

Kukurydza (MIR604) 

Kukurydza (MON863xMON810xNK603 
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~149 000 ha 

GM kukurydza w Unii Europejskiej 

 

Kraje, które uprawiały lub uprawiają kukurydzę MON810 



Transgeniczne ryby z genem 

fluorescencyjnego białka 

GloFish rybka akwariowa Danio pręgowany produkująca fluoryzujące 

białko. Dopuszczona do sprzedaży w USA (za wyjątkiem Kalifornii) 
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Badania polowe nad OX513A Aedes 

aegypti 
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Gorączka denga jest najszybciej rozprzestrzeniającą się chorobą 

przenoszoną przez komary. Dotyka rocznie ok. 50 mln. ludzi 

Obecnie nie ma szczepionki, ani skutecznej terapii, najlepszą 

ochroną przed dengi jest kontrolowanie jej wektora, komara  

Aedes aegypti 

 

Jak to działa? 

 

Do genomu komara wstawiono letalny gen. Gen jest 

przekazywany potomstwu zmodyfikowanego owada. Jeśli takie 

owady zostaną wypuszczone na wolność, to krzyżują się z dzikimi 

samicami, a ich potomstwo odziedziczy cechę letalności. Powstałe 

potomstwo umrze przed osiągnięciem dorosłości i miejscowa 

populacja komara spadnie. 

 

RIDL technique 

Oxitec 
 



Genetycznie zmodyfikowane rośliny 

 

Zastosowania naukowe 

Poznawanie: - funkcji genów,  

  - elementów regulatorowych,  

  - roli białek w procesach fizjologicznych 

 

www.rpi.edu/~ploppg/Images/fluorescent_cell. 

 

www.biology.pomona.edu/images/microarray.jpg 

 



(Nie tylko finansowe) 

Przemysł 

Produkcja 

żywności 

Medycyna 

Innowacyjna 

gospodarka 

Ochrona 

środowiska 

Korzyści z biotechnologii 

 



Ekologiczne 

Prawne 

Etyczne 
Społeczno-

ekonomiczne 

Informacyjne 

Zdrowotne  

Wyzwania zwiazane z Biotechnologią 

Omówienie książka  

Prof. T. Twardowskiego 


