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Zemědělské plodiny jsou 
výsledkem zásahů do dědičné 
informace trvajících více než 
10 000 let  
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Metody tvorby geneticky 
modifikovaných organismů  

V zemích EU – organismy, jejichž 
dědičná informace byla změněna 
technikou z oficiálního seznamu 

 Přibývá neustále nových technik pro 
cílené zásahy do dědičné informace 

 Příslušné orgány EU nestačí 
rozhodovat o nových technikách  



Výsledek:  

 Máme živočichy s cíleně pozměněnou 
dědičnou informací a nevíme, jestli se 
na ně vztahuje přísná evropská 
legislativa pro GMO  



80 mm 

Agrobacterium 
tumefaciens 

 Půdní bakterie 

 Proniká do 
rostlin 

 Vyvolává 
tvorbu nádorů 

 Nádory rostou 
v kultuře bez 
auxinů a 
cytokininů 



Auxiny a cytokininy – růst nádoru 

Opiny – výživa agrobakterií 

Nádor produkuje: 

 Auxiny 

 Cytokininy 

 Opiny 

 



Dědičná infromace A. 
tumefacines 

 Bakteriální chromozom 

 Plasmid  



Agrobacterium tumefaciens  
přenáší do jaderného 
genomu rostliny část 
plasmidu 



Geneticky modifikované  
A. tumefaciens 

 Funguje jako 
„trojský kůň“ 

 

 „Pašuje“ námi 
„podvržené“ 
geny do genomu 
rostlin 



Pro selekci „povedených“ 
bakterií  

 Selekční gen pro 
rezistenci k 
antibiotikům 





Pro selekci úspěšně 
transformovaných 
rostlinných buněk 

 Selekční geny pro 
odolnost k 
antibiotikům 

 Selekční geny pro 
odolnost k 
herbicidům 

 Markerové geny – 
např. GFP 

                           

  



K čemu jsou genetické 
modifikace rostlin?  

 Dnes pomáhají 
především 
pěstitelům 

 Spotřebiteli 
nepřinášejí přímý 
efekt 

 GM rostliny 
dalších generací  

   – přínos 
spotřebiteli 



Odolnost rostlin k 
herbicidům 

Totální herbicid Roundup 

 

Derivát glycinu 



Gen pro rozklad glyfosátu 
nebo pro enzym, který mu 
odolává  



Usnadňuje pěstování  
– boj s plevelem 



Riziko vzniku 
rezistentních plevelů 



Laskavec  

Amaranthus hybridus  

Vznikají spontánně  

např. železniční náspy 

ATRAZIN 

Riziko vzniku rezistence 
proti herbicidům u plevelů 



Sója odolná vůči herbicidům 

Více než 60% ploch na světě  

oseto RR sójou 



Rostliny odolné proti 
škůdcům 



Bacillus thuringiensis 



KUKUŘICE  
- rozmach škůdců 



Šíření zavíječe kukuřičného 



Poškození hmyzími škůdci 
vyvolává napadení plísněmi 

 další škody 

 mykotoxiny 



   Bt- kukuřice  
 odolná vůči hmyzím škůdcům 

MON-810 je povolena k pěstování v EU. 
Po vstupu do EU se může pěstovat i v ČR. 



Polní pokusy - Itálie 

 

 

 

 

 

Výnos vyšší až o 43% 

Hladiny fumonisinů nižší 130krát 

Bt- kukuřice Konvenční  
kukuřice 



Rizika vzniku rezistentních 
škůdců 

 Rezistence je dědičná 

 Založena recesivně 

 Musí se udržovat refugia, kde 
nebudou škůdci vystaveni 
selekčnímu tlaku 

 Křížením vzniknou 
heterozygoti, kteří jsou na Bt 

citliví  

Rezistence vzniká na všechny pesticidy 



Brambor Amflora 

2010 - schválen pro pěstování v EU  

Zablokování genu GBSS 

Narušení syntézy amylózy 

Změna složení škrobu 

Amylóza ve stopových množstvích  

Většinu škrobu tvoří amylopektin 

Nepěstuje se od r. 2012 –  

 producent BASF opustil Evropu 



Většina GM savců – myši 
modelový organismus 



Mikroinjekce do 
prvojádra zygoty 



Zinc finger - 
endonukleázy 

 



Zinc finger - 
endonukleázy 

 Mikroinjekce 
do embrya  

 Lze provést 
cílený 
knockout  

 Lze 
dosáhnout 
homologní 
rekombinace 



Využití geneticky 
modifkovaných savců 



Myši s genovým KO – 
pokryt kompletní genom 



„Doogie“ 
Cisgenní živočich 

Joe Tsien 

University of  Minnesota 

(Zhou Quian,  

Universita Šanghaj) 

 



Zvířecí modely lidských  
dědičných chorob 

 KO genu pro CFTR 

 Model pro cystickou fibrózu 



Prase – model CF 

Dýchací cesty 

 Objasnění mechanismu choroby  

 Mutace naruší balení proteinu a ten je 
destruován, Do membrány buněk se 
dostává jen 5% proteinu.  



Klony s genem pro lidský antitrypsin 

léčba rozedmy plic 

Živé bioreaktory 



První lék  
z „živých bioreaktorů“ 

 Atryn  

 GTC Biotherapeutics 

 Povolen v EU 2006 

   v USA 2009 

 Antitrombin 

 Potlačení nežádoucí 
srážlivosti krve,  

 např. při operacích 



BioSteel 
 

Nexia Bioscience 
Kanada 

Nové materiály 





Skot rezistentní k BSE 

Hematech – USA 

RIKEN – Japonsko 

Texas A&M University 

 8 holštýnských býků 

 Genový KO genu pro prionový protein 



Posílení růstu  

 Přenos genu pro růstový hormon  

 Injekce proteinu GH zvyšují růst  a 
užitkovost hosp. zvířat (skot, prase)  

 



Knokaut genu pro myostatin 



Blok myostatinu a zvýšená 
exprese follistatinu se 
doplňují 



Blok myostatinu 

 Funguje i u dalších obratlovců  

 GM pstruh duhový 



GM losos AquAdvantageTM 

 Losos obecný (Salmo salar) - 
severoatlantický 

 Promotor AFP 

 Strukturní gen pro GH  

 losos činuk 



GM losos AquAdvantageTM 

 Expeduje se jen smluvním chovatelům 
ve formě plůdku 

 Jde o neplodné triploidní samice  

 Chov pouze ve vnitrozemských 
sádkách  



Vyšší kvalita potravin 

Herman – Pharming (NL) 



 Zvýšený obsah 
kaseinu v mléce 

 Lepší výtěžnost při 
výrobě sýrů 

AgReseach -NZ 



Prase s „omega-3“  
ve svalech  

 Do genomu prasete 
vnesen gen fat-1 z 
hlístice Caenorhabditis 
elegans 

 Enzym konvertuje 
omega-6 polynenasycené 
mastné kyseliny na 
„omega-3“ 

 Se stejným genem byly 
modifikován i kur a ryby 

Jing Kang 
Harvard Medical School 



Další možnosti 

EnviropigTM 



Xenotransplantace 



   Pro                   Proti  

 Prasat je dost 

 

 Jejich orgány mají 
vhodnou velikost 

 

 Lze získat prasata 
bez patogenů 

 Imunitní bariéra 

 

 Hyperakutní rejekce – 
rychlé zničení orgánu 

 

 Endogenní retroviry – 
riziko „děděných“ virů 

 

 

 



Dvě strategie 

Vyblokování prasečích genů  

Přenos lidských genů 



Český průšvih s GM 
potkanem 

Foto Ing. M. Těhník, ČIŽP 
Foto Dr. K. Angelis 



Geneticky modifikované 
akvarijní ryby 

GLOFISH 
GFP – danio pruhované 



Vliv GM rostlin na životní 
prostředí 



Bt kukuřice vs. monarch 
stěhovavý 

 V laboratoři krmeny 
housenky monarcha 
plevelem poprášeným 
pylem z Bt kukuřice 

 

 Housenky masově 
hynuly 

Vyhubí Bt kukuřice motýla? 



Výsledky experimentů  
nebyly potvrzeny  

 Housenky se vyhýbají 
plevelům poprášeným pylem 

 Šlo o odrůdu s vysokým 
množstvím Bt v pylu 

 Tato odrůda se nikdy 
nepěstovala na polích. 

  

Bt kukuřice mu svědčí  

– klesá spotřeba insekticidů.  

Ohrožuje ho kácení lesů v Mexiku. 



Britské studie biodiverzity 

Vliv pěstebních postupů GM plodin  

odolných k herbicidům na biodiverzitů polí. 



GM řepa  

 Méně plevelů 

 Méně včel 

 Méně semen 

 Méně 
semenožravých 
brouků 

 Méně ptactva 

 Více chvostoskoků a 
jejich predátorů 



GM řepka 
 Méně plevelů 

 Méně včel 

 Méně motýlů 

 Méně semen 
plevelů 

 Méně 
semenožravých 
brouků 

 Méně ptactva 

 Více chvostoskoků 
a jejich predátorů 



GM kukuřice 

 Ve všem lepší než 
tradiční kukuřice 

 Tradiční kukuřice 
postihuje 
biodiverzitu mnohem 
více než jakákoli jiná 
plodina. 

 Používá se atrazin 
před osevem. Bude 
zakázán.  



GMVR v třetím světě 



Boj s hladem a chudobou 

 1,2 miliardy lidí vydělává  

 méně než 1 dolar denně  

 1, 1 miliardy lidí trpí hladem 

 6 milionů dětí do 5 let umírá  

= předškolní populace Japonska 



Příjem energie cal/den 



Dětská podvýživa 



Denní porce 1 100 milionů 
chronicky hladovějících lidí 



Hlavní příčiny hladu 

 Ozbrojené konflikty 

 Klimatické změny 

 AIDS 

 

 



Růst populace 

 Nezpomalil se 

 Denně se rodí 250 000 dětí 

 Při tomto tempu přibude 1 miliarda lidí 
za deset let 

 Z toho  

 - Rozvinuté země 56 milionů 

 - Nejchudší země světa 900 milionů 

 



Čerpání přírodních zdrojů 
- ničení biotopů 



Cerrado 



Desertifikace 



Důvody hladu v Africe 

 Afričané potřebují k přežití výnos 
alespoň 1 tunu z hektaru. 

 Potenciál afrických polí je  

    3 tuny na hektar. 

 Tento potenciál  

    se nedaří naplnit. 

 Výnosy často klesají  

  pod 1 tunu z hektaru 



Nedostatek živin v půdě 

Hnojiva jsou mnohonásobně dražší než v Evropě. 



Plevele, choroby, škůdci 



Sucho 



Vlivy na výnosy  
  t/ha 

3 

2 

1 

Nedostatek živin 

Plevele, choroby, škůdci 

Sucho 

HRANICE PŘEŽITÍ 



Možnost boje s hladem 
  t/ha 

3 

2 

1 

Nedostatek živin 

Plevele, choroby,škůdci 

Sucho 

HRANICE  

PROSPERITY 

Místní hnojiva  

 

    Nezávadná osiva a sadba 

                                    

                                    Odolné odrůdy 



Nové odrůdy 

 Klasické šlechtění 

  pomalé 

  dostává se na hranice možností 

 Genetické modifikace 

  rychlé 

  zatím nejsou jasné jeho limity 



Boj s podvýživou – „zlatá 
rýže“ 

 Avitaminóza A u 
konzumentů 
loupané rýže 

 Ročně oslepne 
200 tisíc dětí  

 Je zapotřebí 
obohatit stravu i 
o tuky 



Jedlé vakcíny 

 Ročně umírají 3 miliony dětí 

na choroby, před kterými  

spolehlivě chrání očkování 

 Každoročně se rodí 30 milionů dětí, 
které nemají ani základní očkování 

 Za 17 $ lze zajistit očkování 

obrna, záškrt, TBC, černý kašel, 
spalničky, tetanus 



Jedlé vakcíny 

 Na některá místa nelze 
vakcíny dopravit 

 Pěstování GM plodin s 
expresí antigenů 

 Místní zdroj pro vakcinaci 



                

                    

AFRIKA - SUCHO OD 
ROKU 2001-2005 



Opakovaná katastrofální 
neúroda 



HLAD OHROZIL NA ŽIVOTĚ 
20 – 40 MILIONŮ LIDÍ 



Miliony lidí oslabených 
hladem zemřou na 
infekční choroby 

Nejvíce jsou 
ohroženy  

 Děti 

 Matky 

 Staří lidé 

                          

The civil  



Dovezená potravinová 
pomoc obsahuje GM 
kukuřici 



Zambijský president Mwanawasa: 
 „GM food is poison!" 
 

Distribuce potravinové 
pomoci zastavena 



Důvody odmítání GM 
kukuřice: 

Farmáři vysejí zrno z potravinové 
pomoci 

Začne pěstování GM plodin 

Kontaminace exportních produktů 
„geny“ 

Kontaminace medu pylem 

EU přestane dovážet 

 Odvolání na stanovisko BMA 



Můžeme to jíst?  



1998 – obchodní řetězec  Iceland (Flintshire) 

 zákaz GMO v prodávaných potravinách  

 

1999 – „samozákazů“ velkých obchodních řetězců 

 Sainsbury´s – UK 

 Carrefour – Francie 

 Migros – Švýcarsko 

 Effelunga – Itálie 

 Superquin – Irsko 

GMO - free 



Ve druhé vlně  

 
 

 

 

 

 

 

 

– „samozákaz“ potravin z produktů 

   zvířat krmených GMO 



Není to reakce na obavy zákazníků 

Jde o obchodní trik. 



GMO ve světě stále přibývá 

Hlavní producenti:  
USA 
Kanada 
Argentina 
Čína  

Hlavní plodiny: 
Kukuřice 
Sója 
Bavlník 



Kolik je DNA v krmivech a 
potravinách ? 

0,005 až 0,02 % 

sušiny 



„cizí gen“ 4000 písmen 

 

 

 

0,0004% DNA kukuřice 

GM kukuřice  



Krmná dávka  - jen kukuřice 

Veškerá kukuřice jen GMO 

Hypotetický příklad: 
brojler 



Brojler zkonzumuje za 
celý výkrm 

300 mg DNA kukuřice 

 

1 mg „cizího genu“ 

Proč by měla kuřeti vadit „cizí“ DNA, 

když mu nevadí DNA kukuřice? 



Pokud byl zjištěn efekt GM 
krmiva na brojlery či 
nosnice, pak je pozitivní 

Neobsahují mykotoxiny 

Blokáda enzymu mykotoxinem 



DNA z potravy není jediná 

bakterie prvoci 

buňky sliznice 

viry 



Člověk má ve střevu 

 1014 ks 
bakterií 

 500 druhů 

 1200 druhů 
virů 

 X druhů 
prvoků 



DNA se rozkládá 

 Kyselým prostředím  

 Enzymy (DNáza I a DNáza 
II) 

85 % DNA z potravy je rozloženo  

na „písmena“ genetického kódu  

ještě  před vstupem do dvanáctníku. 



Jaká jsou rizika krmiv z GMO? 



Toxicita krmiv z GMO 

I geneticky nemodifikovaná krmiva  

obsahují toxiny. 

 

Sója – genistein  

Brambor – solanin 

 

GMO – toxikologicky prověřena 

U GMO lze snížit „přirozenou“ toxicitu. 



Toxikologické testy 

 Testuje se  

 

 1) GM plodina 

  

 2) Odpovídají nemodifikovaná linie 

  

 3) Odpovídající nemodifikovaná linie s 
přídavkem produktu genetické modifikace 



Čím vším se liší plodiny? 

 GM plodina a její nemodifikované  
kontroly nemohou být pěstovány ve 
stejných podmínkách 

P 
A 
R 
A 
M 
E 
T 
R 

GM 

K 

Statisticky 
průkazný 
rozdíl 

GM 
K 

Obvyklá 
variabilita 



Čím se liší zvířata? 

 Dostávají krmivo, které se liší obsahem 
mnoha látek, přičemž všechny rozdíly 
nejsou důsledkem modifikace 

Fyziologický 
ukazatel Statisticky 

průkazný 
rozdíl 

Fyziologické  
hodnoty 

GM 

K 



Alergenita krmiv z GMO 

Alergenní jsou i ostatní krmiva. 

 

Alergenní potraviny  

– kiwi, ořechy, ryby atd. 

    

Je třeba prověřovat alergenitu krmiv 

snížit rizika při „zatoulání“ do potravin. 

„Co se dá sníst, to lidé snědí!“ 



GM hrách 
inhibitor alfa-amylázy fazolu 

Thomas Higgins 

Zrnokaz hrachový Bruchus pisorum 

Vývoj ukončen 2006 



 

Šance přenosu genu na bakterie  

v prostředí i ve zvířeti je extrémně nízká 

  

10 -11 až -13 / 1 kontakt vnímavé bakterie s 

        vhodnou DNA 

 

Mutace – 1000krát pravděpodobnější 

 

 Krmení a léčba antibiotiky  

 - o několik řádů vyšší riziko! 
 



Přenos genů z GMO potravy 
na zvíře a na člověka 

Výjimečně  

(velké množství DNA,  

hypometylace apod.) 

může malé množství zlomků DNA  

přejít přes střevní stěnu  

 

Pohltí je bílé krvinky. 

  



Pravděpodobnost 
zabudování genu do 
živočišné buňky 

 
 

V genomu živočichů včetně člověka 
nebyly nalezeny geny vyšších rostlin. 

Produkty používaných genů jsou 
prověřeny (toxikologicky apod.) 

 



Děkuji za pozornost 

 


