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Summary
Allergenicity is one of the major concerns about food derived from genetically modified organisms
(gmo). As new constructs are being commercialized even strict observation of labelling rules may not
satisfy a high level of health protection for consumers nor guarantee co nsumers' right to information.
The Polish Consumers' Health Protection Association in 1999 called for a moratorium on introducing
gmo to the human food chain (http://www.halat.pl/association.html). Considered as putative health risks
linked to transgenic foods proved real soon after.
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Alergennoœæ nale¿y do budz¹cych najwiêkszy niepokój cech ¿ywnoœci powsta³ej w
oparciu organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO). Wobec wprowadzania do obrotu
nowych konstruktów nawet œcis³e przestrzeganie zasad znakowania ¿ywnoœci mo¿e nie
zapewniæ konsumentom wysokiego poziomu ochrony zdrowia, ani te¿ nie zagwarantowaæ
konsumenckiego prawa do informacji. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Konsumentów w 1999r. zaapelowa³o o moratorium na wprowadzanie GMO do ³añcucha
pokarmowego cz³owieka (http://www.halat.pl/stowarzyszenie.html). Wkrótce potem
zwi¹zane z ¿ywnoœci¹ transgeniczn¹ zagro¿enia zdrowia wczeœniej uznawane za
domniemane okaza³y siê rzeczywistymi.

O

rganizmy genetycznie zmodyfikowane
(genetically modified organisms GMO) s¹
jednostkami biologicznymi, zdolnymi do
replikacji i przenoszenia materia³u genetycznego,
który zosta³ zmieniony w sposób niezachodz¹cy
w warunkach naturalnych. Promotory i wektory noœniki obcych genów wprowadzanych do
genomu gospodarza - z za³o¿enia maj¹ prze³amaæ
barierê genetyczn¹, np. pomiêdzy œwiatem roœlin
i zwierz¹t. W tym celu wykorzystywane s¹ agresywne wirusy, jak wirus miêsaka Rousa. W przebiegu procesu tylko nik³a czêœæ organizmów ulega
modyfikacji i dla ich oddzielenia od niezmodyfikowanej reszty wszystkie poddaje siê dzia³aniu
antybiotyków, w tym nale¿¹cych do grup stosowanych w lecznictwie, jak aminoglikozydy lub tetracykliny. Prze¿ywaj¹ tylko te konstrukty genetyczne,
które wyposa¿ono w markerowe geny opornoœci
na antybiotyki. Z rakotwórczych wiru-sów mog¹
powstaæ nowe zarazki o nie daj¹cych siê przewidzieæ losach, a zmodyfikowane organizmy mog¹
przenieœæ antybiotykoopornoœæ na ludzi, zwierzêta
i roœliny. Krytycznym problemem jest pleotropia,
czyli zaskakuj¹ca ekspresja pojedynczego genu
w jego nowej lokalizacji w konstelacji genów
gospodarza, prowadz¹ca do nieoczekiwanych
i licznych efektów w zmodyfikowanym organizmie.
Niespodziewanie mog¹ pojawiæ siê bia³ka,
w tym toksyny i alergeny, bêd¹ce powodem wielu

zagro¿eñ zdrowia cz³owieka i œrodowiska:
• nowe alergeny mog¹ pojawiæ siê w ¿ywnoœci
i py³ku i w ten sposób uwolniæ siê do
œrodowiska
• nowe toksyny mog¹ pojawiæ siê w ¿ywnoœci,
co spowoduje, ¿e zarówno organizmy
agroekosystemu, jak i ludzie bêd¹ eksponowani na nowe toksyny, kiedy wejd¹ w kontakt
z GMO lub zjedz¹ roœliny tak zmodyfikowane
• toksyny wystêpuj¹ce w œrodkach spo¿ywczych
mog¹ osi¹gaæ wy¿sze stê¿enia lub mog¹
pojawiaæ siê w czêœciach jadalnych roœlin;
ogólny wzrost stê¿enia substancji wytwarzanych przez roœlinê mo¿e doprowadziæ do
pojawienia siê ich toksycznych poziomów
w czêœciach jadalnych
• po wprowadzeniu do roœlin nowych genów
zmodyfikowane organizmy mog¹ wytwarzaæ
kombinacje bia³ek wczeœniej nieznanych
i wywo³uj¹cych nieprzewidywalne efekty
• mog¹ wyst¹piæ straty wartoœci od¿ywczej
roœlin (1)

Definicje
z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. U. Nr 76, poz. 811)
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Organizm - ka¿da jednostka biologiczna,
komórkow¹ lub niekomórkowa, zdolna do
replikacji i przenoszenia materia³u
genetycznego, ³¹cznie z wirusami i wiroidami
Organizm genetycznie zmodyfikowany organizm, w którym materia³ genetyczny zosta³
zmieniony w sposób niezachodz¹cy w warunkach naturalnych wskutek krzy¿owania lub
naturalnej rekombinacji, w szczególnoœci przy
zastosowaniu:
a. technik rekombinacji DNA z u¿yciem
wektorów, w tym tworzenia materia³u
genetycznego poprzez w³¹czenie do wirusa,
plazmidu lub ka¿dego innego wektora
cz¹steczek DNA wytworzonych poza organizmem i w³¹czenie ich do organizmu biorcy,
w którym w warunkach naturalnych nie
wystêpuj¹, ale w którym s¹ zdolne do
ci¹g³ego powielania,
b. technik stosuj¹cych bezpoœrednie w³¹czenie
materia³u dziedzicznego przygotowanego
poza organizmem, a w szczególnoœci:
mikroiniekcji, makroiniekcji i mikrokapsu³kowania,
c. metod niewystêpuj¹cych w przyrodzie dla
po³¹czenia materia³u genetycznego co najmniej dwóch ró¿nych komórek, gdzie w wyniku zastosowanej procedury powstaje nowa
komórka zdolna do przekazywania swego
materia³u genetycznego odmiennego od
materia³u wyjœciowego komórkom potomnym
Zamierzone uwolnienie GMO do œrodowiska rozumie siê przez to ka¿de dzia³anie polegaj¹ce
na zamierzonym wprowadzeniu do œrodowiska
GMO albo ich kombinacji, bez zabezpieczeñ
ograniczaj¹cych rozprzestrzenianie, takich jak
bariery fizyczne lub po³¹czenie barier fizycznych
z barierami chemicznymi lub biologicznymi,
maj¹cych na celu ograniczenie kontaktu GMO
z ludŸmi i œrodowiskiem
Wprowadzeniu do obrotu - rozumie siê przez to
zamierzone uwolnienie GMO do œrodowiska,
polegaj¹ce na dostarczaniu lub udostêpnianiu
osobom trzecim, odp³atnie lub nieodp³atnie,
produktu GMO, w tym wprowadzanie na rynek w
wyniku produkcji lub dopuszczenie do obrotu na
polskim obszarze celnym w ramach obrotu
handlowego
Produkt GMO - rozumie siê przez to GMO lub
ka¿dy wyrób sk³adaj¹cy siê z GMO lub
zawieraj¹cy GMO lub ich fragmenty lub
kombinacjê GMO, który jest wprowadzany do
obrotu lub wywo¿ony za granicê b¹dŸ przewo¿ony
tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Ka¿de bia³ko nawet w œladowej iloœci 1
kilodaltona, t. j. ok. 8 aminokwasów, mo¿e
wywo³aæ natychmiastow¹ reakcjê alergiczn¹ ze
wstrz¹sem anafilaktycznym w³¹cznie. Jednak w
po³owie lat 90. XX w. dokumentowano alergennoœæ
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niewielu ponad 170 œrodków spo¿ywczych (2).
Wœród nich wyró¿niono tzw. wielk¹ ósemkê
produktów bêd¹cych najczêstszymi przyczynami
alergii pokarmowej w skali œwiata (ponad 90% w
samych USA) (3).
Wielka ósemka alergii pokarmowej
wg Food and Agriculture Organization
of the United Nations 1995.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mleko krowie
jaja
ryby morskie i s³odkowodne
skorupiaki (krewetki, kraby, homary, raki i in.)
orzechy ziemne
soja
orzechy drzewne (migda³y, orzechy w³oskie,
orzechy brazylijskie, orzechy laskowe,
pistacje i in.)
8. pszenica
Ze wzglêdu na gwa³towne reakcje zwracano
tak¿e szczególn¹ uwagê na rzadsze przyczyny
alergii: miêczaki (w tym ostrygi). nasiona sezamu,
maku, s³onecznika, bawe³ny, a tak¿e innych ni¿
soja roœlin str¹czkowych, jak fasola, groch
i soczewica. Podkreœlano, ¿e alergenami
wyzwalaj¹cymi alergie pokarmowe z udzia³em IgE
s¹ wystêpuj¹ce w przyrodzie bia³ka obecne
w konkretnym œrodku spo¿ywczym, a w³asnoœci
alergenne charakteryzuj¹ tylko jedno lub kilka
z wielu bia³ek sk³adaj¹cych siê na ka¿dy œrodek
spo¿ywczy (4). Aktualne - choæ niekompletne bazy danych o alergenach s¹ dostêpne
w internecie.
Amerykañski Urz¹d ds. ¯ywnoœci i Leków
(Food and Drug Administration - FDA) w 1996r.
zwróci³ siê do producentów ¿ywnoœci z przypomnieniem o prawnym obowi¹zku (Food, Drug,
and Cosmetic Act) podawania do wiadomoœci
konsumenta kompletnego wykazu wszystkich
sk³adników œrodka spo¿ywczego i wskaza³ na
zagro¿enia zwi¹zane z wprawdzie dozwolonym,
ale ryzykownym, ukrywaniem niektórych specyficznych alergenów pod ogóln¹ nazw¹ grupow¹
substancji dodatkowych do ¿ywnoœci takich, jak
przyprawy, aromaty, barwniki, a wœród tych
ostatnich syntetyczna farba organiczna FD&C
Yellow No. 5, czyli barwnik azowy tartrazyna (E
102). Choæ FDA nie poda³ formalnej definicji
alergenów, to przedstawi³ przyk³ady œrodków
spo¿ywczych znanych jako najczêstsze przyczyny
niebezpiecznej odpowiedzi alergicznej (5).
W 2001r. w wytycznych dla kontrolerów FDA
wymieniono osiem rodzajów œrodków spo¿ywczych jednak w nowej kolejnoœci - odpowiadaj¹cej
aktualnemu rozmiarowi zagro¿enia alergicznego
Œrodki spo¿ywcze sk³adaj¹cej siê
na 90% reakcji alergicznych
w USA w 2001r.
1.Orzechy ziemne
2.Soja
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3.Mleko
4.Jaja
5.Ryby
6.Skorupiaki
7.Orzechy drzewne
8.Pszenica
Food & Drug Administration: Compliance Policy
Guide Compliance Policy Guidance for FDA.
Staff Sec. 555.250. Statement of Policy for
Labeling and Preventing Cross-contact of
Common Food Allergens, April 19, 2001
W ostatnim dniu roku 2002 w Dzienniku
Urzêdowym Wspólnot Europejskich opublikowano
najnowszy dorobek prac legislacyjnych nad
nowelizacj¹ dyrektywy europejskiej dot.
znakowania ¿ywnoœci. Ju¿ preambu³a noweli
zawiera nastêpuj¹ce stwierdzenia:
• dla osi¹gniêcia wysokiego poziomu ochrony
zdrowia konsumentów i zagwarantowania ich
prawa do informacji nale¿y zapewniæ, aby
konsumenci otrzymywali odpowiedni¹
informacjê dotycz¹c¹ œrodków spo¿ywczych,
miêdzy innymi poprzez zamieszczanie na
etykiecie wykazu wszystkich sk³adników
¿ywnoœci.
• pewne sk³adniki zawarte w œrodkach
spo¿ywczych s¹ przyczyn¹ alergii i
nietolerancji u konsumentów, a niektóre z tych
alergii i nietolerancji stwarzaj¹ zagro¿enie
zdrowia osób, których dotycz¹.
• Komitet Naukowy ds. ¯ywnoœci (Scientific
Committee for Food - SCF)
przyzna³, ¿e
czêstoœæ wystêpowania alergii pokarmowej
jest tak wysoka, ¿e wp³ywa na ¿ycie wielu
ludzi, wywo³uj¹c stany chorobowe w szerokim
zakresie nasilenia: od bardzo umiarkowanych
do potencjalnie œmiertelnych.
• SCF do powszechnie wystêpuj¹cych
alergenów ¿ywnoœci zaliczy³: mleko krowie,
owoce, roœliny str¹czkowe (zw³aszcza orzechy
ziemne i sojê), jaja, skorupiaki, orzechy
drzewne, ryby, warzywa (seler i inne z rodziny
baldaszkowatych) oraz zwróci³ uwagê tak¿e na
to, ¿e reakcje niepo¿¹dane mog¹ wystêpowaæ
po spo¿yciu substancji dodatkowych do
¿ywnoœci, których to dodatków czêsto trudno
jest unikn¹æ, gdy¿ nie wszytkie bywaj¹
uwzglêdniane w wykazie sk³adników.
• najczêstsze alergeny ¿ywnoœci mo¿na wykryæ
w szerokim zakresie przetworzonych œrodków
spo¿ywcych.
• choæ znakowania ¿ywnoœci, którego adresatem jest ogó³ konsumentów, nie nale¿y uznawaæ za jedyny sposób informowania,
przejmowania roli œrodowisk medycznych, to
zaleca siê siê pomagaæ konsumentom
z alergiami lub nietolerancjami jak tylko to
mo¿liwe przez dostarczanie im bardziej
wyczerpuj¹cej informacji o sk³adzie œrodków
spo¿ywczych.
• aby dostarczyæ wszystkim konsumentom
lepszej informacji i aby chroniæ zdrowie
niektórych konsumentów, nale¿y doprowadziæ
do obowi¹zkowego zamieszczania w wykazie

sk³adników wszystkich sk³adników ¿ywnoœci
obecnych w œrodku spo¿ywczym, a w przypadku sk³adników znanych jako alergenne deklarowaæ ich obecnoœæ za pomoc¹ wyró¿niaj¹cych je nazw we wszystkich przypadkach
zastosowañ, w³¹cznie z napojami alkoholowymi, bez mo¿liwoœci zamiennego u¿ycia
nazwy grupy, do której nale¿¹ lub, w przypadku substancji dodatkowych do ¿ywnoœci bez mo¿liwoœci zwolnienia z obowi¹zku ich
wymienienia w wykazie sk³adników.
Do nowelizacji do³¹czono aneks i zapowiedziano jego aktualizacjê co dwa lata (6).
Najczêstsze przyczyny alergii i nietolerancji
pokarmowej wed³ug aneksu do opublikowanej
31. grudnia 2002r.
propozycji Komisji Europejskiej
wg nowelizacji dyrektywy europejskiej dot.
znakowania ¿ywnoœci
1. Zbo¿a zawieraj¹ce gluten i produkty z nich
powsta³e
2. Skorupiaki i produkty z nich powsta³e
3. Jaja i produkty z nich powsta³e
4. Ryby i produkty z nich powsta³e
5. Orzechy ziemne i produkty z nich powsta³e
6. Soja i produkty z niej powsta³e
7. Mleko i produkty mleczarskie
(w³¹cznie z laktoz¹)
8. Orzechy i wyroby z orzechów
9. Nasiona sezamu i produkty z nich powsta³e
10.Siarczyny w stê¿eniu co najmniej 10 mg/kg
£atwo dostrzec, ¿e w skali globalnej znaczenie
poszczególnych alergenów w patologii ludzkiej
jest zró¿nicowane w czasie i przestrzeni. Czêsto
przywo³ywany przyk³ad gwa³townego rozprzestrzeniania siê alergii na kiwi, nieznanej w USA
i Europie Zachodniej przed wprowadzeniem tego
sk¹din¹d bardzo wartoœciowego owocu w latach
60. ub. wieku (7), ustêpuje obserwacji skutków
zalewu rynku ¿ywnoœci produktami sojowymi czy
to deklarowanymi na opakowaniach ¿ywnoœci,
czy te¿ (czêœciej) zatajonym w postaci m¹ki,
krajanki, granulatu itp. wchodzacych w sk³ad
dziesi¹tków wyrobów gotowych (pieczywo, kotlety,
hamburgery, pasztety, koncentraty, mro¿onki).
Krzy¿owe reakcje alergenów orzechów ziemnych
(Arachis hypogaea) i nale¿¹cej do tej samej
rodziny roœlin str¹czkowych (Leguminosae) soi
(Glycine max) rokuj¹ jak najgorzej. Analiza
dokumentacji z lat 1993-96 w Szwecji wykaza³a,
¿e wœród obserwowanych 61 przypadków
ciê¿kich reakcji niepo¿¹danych na ¿ywnoœæ, 45
by³o nastêpstwem uczulenia na orzechy
arachidowe, drzewne i sojê. Piêcioro dzieci
zmar³o, z tego czworo w zwi¹zku ze spo¿yciem
niewielkich iloœci soi - od 1 do 10 g. U zmar³ych
dzieci rozpoznawano wczeœniej alergiê na
orzechy arachidowe, lecz nie na sojê (8).
Z w³asnej praktyki lekarskiej w Kenii autor
mo¿e dorzuciæ bardzo instruktywny przyk³ad
opartych nie o wiedzê naukow¹ a o zdrowy
rozs¹dek konsumenckich zachowañ mieszkañców
dwóch czêœci archipelagu Lamu na granicy
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somalijsko-kenijskiej. Oto rybacy z wyspy Pate
starannie wybierali ze swoich sieci ryby honeycomb cod (Epinephelus merra) aby z rybakami
z wyspy Manda wymieniæ je na niechciane tam
ryby blue surgeon (Acanthurus leucosternon). Jak
objaœniono (9), ta selektywna konsumpcja
wynika³a z pojawiania siê niepo¿¹danych reakcji
na konkretny rodzaj ryb, ró¿ny na ka¿dej z wysp.
Na pierwsze miejsce nasuwa siê tu podejrzenie o
alergiê pokarmow¹ o charakterze selektora
populacyjnego, gdy¿ mieszkañcy ca³ego
archipelagu nale¿eli do tego samego plemienia
Bajun i charakteryzowali siê przy tym wielk¹
ró¿norodnoœci¹ genetyczn¹, nasilon¹ do tego
stopnia, ¿e ich korzenie w Omanie, a tym samym poprzez jasyr - w naszej czêœci Europy,
znajdowa³y swoj¹ ekspresjê w niebieskim kolorze
oczu!
Powy¿sze daje dobre podstawy do
zrozumienia przyczyn, dla których alergennoœæ
nale¿y do najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem ¿ywnoœci powsta³ej przy
zastosowaniu biotechnologii.
Definicje
z ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci
i ¿ywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634 z p. zm.)
produkt genetycznie zmodyfikowany produkt sk³adaj¹cy siê z GMO lub ich
kombinacji, zawieraj¹cy DNA lub bia³ka z GMO
sk³adnik ¿ywnoœci - ka¿da substancja
wystêpuj¹ca w ¿ywnoœci, w³¹czaj¹c w to
dozwolone substancje dodatkowe, u¿yta przy
wytwarzaniu lub przygotowywaniu œrodków
spo¿ywczych i nadal wystêpuj¹ca w gotowym
produkcie, nawet jeœli jest ona w zmienionej
formie
¿ywnoœæ (œrodek spo¿ywczy) - ka¿da
substancja lub produkt przetworzony,
czêœciowo przetworzony lub nieprzetworzony,
przeznaczony do spo¿ycia przez ludzi, w tym
napoje, gumy do ¿ucia, woda oraz sk³adniki
¿ywnoœci celowo dodawane do ¿ywnoœci
w procesie produkcji; ¿ywnoœæ nie obejmuje
œrodków ¿ywienia zwierz¹t, ¿ywych zwierz¹t,
je¿eli nie s¹ wprowadzone do obrotu jako
¿ywnoœæ przeznaczona bezpoœrednio dla
konsumenta, roœlin przed zbiorem, produktów
leczniczych, kosmetyków, tytoniu i wyrobów
tytoniowych, œrodków odurzaj¹cych i substancji
psychotropowych oraz zanieczyszczeñ,
nowa ¿ywnoœæ - substancje lub ich mieszaniny,
które dotychczas nie by³y wykorzystywane do
¿ywienia ludzi, w tym œrodki spo¿ywcze lub ich
sk³adniki:
a)zawieraj¹ce lub sk³adaj¹ce siê z GMO,
okreœlonych w odrêbnych przepisach, t.j.
w ustawie o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych,
b)otrzymane z organizmów, o których mowa
w lit. (a), ale ich niezawieraj¹ce,
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c)inne wymienione w ustawie
Nowa ¿ywnoœæ nie mo¿e:
1)stanowiæ zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia
cz³owieka oraz œrodowiska,
2)ró¿niæ siê od ¿ywnoœci lub sk³adników
¿ywnoœci, które ma zast¹piæ, w stopniu
powoduj¹cym, ¿e jej u¿ycie lub spo¿ycie
by ³o by
ni ek or zy st ne
ze
wz gl êd ów
zdrowotnych lub ¿ywieniowych.
Podjêcie produkcji nowej ¿ywnoœci lub
wprowadzenie jej do obrotu poprzedza siê
postêpowaniem niezbêdnym do stwierdzenia,
¿e nie stanowi ona zagro¿enia dla zdrowia lub
¿ycia cz³owieka oraz œrodowiska. Postêpowanie
to przeprowadza G³ówny Inspektor Sanitarny.
zasada ostro¿noœci: w razie braku
wiarygodnych dowodów naukowych potwierdzaj¹cych nieszkodliwoœæ œrodków spo¿ywczych i substancji pomagaj¹cych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych
i innych sk³adników ¿ywnoœci, organy urzêdowej
kontroli sprawuj¹ce nadzór (czyli organy
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
oraz inne uprawnione organy w ramach swoich
kompetencji), w przypadku powziêcia
uzasadnionego podejrzenia szkodliwoœci tych
artyku³ów, mog¹ podejmowaæ wczesne i proporcjonalne do zagro¿enia czynnoœci zapobiegawcze maj¹ce na celu ochronê zdrowia lub ¿ycia
cz³owieka.
Pod naporem faktów w pocz¹tkach roku 2003
zrezygnowano z zapewnieñ, ¿e ¿ywnoœæ
transgeniczna jest tak samo bezpieczna, jak
naturalna i przyznano (10), ¿e trzeba wyjaœniæ:
• czy produkty nowych genów wprowadzone do
roœlinnych œrodków spo¿ywczych maj¹
zdolnoœæ indukowania de novo uczulenia
u podatnych osobników.
• czy produkty nowych genów maj¹ zdolnoœæ
wywo³ywania reakcji alergicznych u osób,
które s¹ ju¿ uczulone na te same lub
strukturalnie podobne bia³ka
• czy in¿yniera genetyczna zmieni poziom
ekspresji alergennych bia³ek obecnych
w organizmie gospodarza - roœlinie uprawnej.
Pierwsze systematyczne podejœcie do oceny
ryzyka alergennoœci transgenów dopiero w 1996r.
opublikowa³y dwie instytucje paranaukowe
dzia³aj¹ce na rzecz przemys³u International Life
Sciences Institute i International Food Biotechnology Council (11). Zaproponowane wówczas
hierarchiczne podejœcie zosta³o zaadaptowane
przez takie wyspecjalizowane agendy ONZ, jak
Œwiatowa Organizacja Zdrowia i Organizacja
ds. ¯ywnoœci i Rolnictwa (12) i uzwglêdnia:
I

zbadanie
homologii

podobieñstwa
sekwencyjnej

strukturalnego,
i to¿samoœci
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serologicznej w celu okreœlenia czy i do
jakiego stopnia badane nowe bia³ko
przypomina inne bia³ka, o kórych wiadomo,
¿e wywo³uj¹ alergiê u ludzi. Wystêpuj¹ tu
zasadniczo trzy rodzaje postêpowania:
• sprawdziæ, czy istnieje ogólne strukturalne
podobieñstwo pomiêdzy nowym bia³kiem a
znanymi alergenami
• okreœliæ, wykorzystuj¹c w³aœciwe bazy
danych, czy nowe bia³ko jest podobne do
znanych alergenów w zakresie albo ogólnej
homologii aminokwasów, albo w odniesieniu do wydzielonych obszarów, w których pe³na to¿samoœæ sekwencji ze
znanym alergenem mo¿e wskazywaæ na
obecnoœæ wspólnych epitopów.
• zbadaæ, czy nowe bia³ko mo¿e byæ
rozpoznane przez specyficzne przeciwcia³a IgE w surowicy pobranej od osób
uczulonych
II

dokonanie oceny stabilnoœci proteolitycznej:
wystêpuje dobra, ale niepe³na korelacja
pomiêdzy opornoœci¹ bia³ek na trawienie
proteolityczne i ich potencja³em alergennym;
istnieje przekonanie, ¿e wzglêdna opornoœæ
na trawienie u³atwia wywo³ywanie odpowiedzi alergicznej pod warunkiem, ¿e bia³ko
ma w³asnoœci alergenne (13). Podatnoœæ
nowego bia³ka okreœla siê przez trawienie
pepsyn¹ lub modelem soku ¿o³¹dkowego.
Jednak to podejœcie zastosowane w pojedynkê mo¿e nie wystarczyæ do wykrycia
reaguj¹cych krzy¿owo bia³ek wywo³uj¹cych
odpowiedŸ alergiczn¹ u osób uczulonych na
pokarm lub na lateks, jak w przypadku
zespo³u alergii jamy ustnej (oral allergy
syndrome - OAS) lub zespo³u lateksowoowocowego (14). Poza tym rozpatrywanie
opornoœci na trawienie nie ma zastosowania
do alergenów, które wnikaj¹ poprzez skórê
lub drog¹ wziewn¹.

III

Wykorzystanie modeli zwierzêcych: obecnie
nie s¹ dostêpne powszechnie akceptowane
i starannie ewaluowane modele zwierzêce do
wykrywania alergennych bia³ek; niemniej
jednak s¹ tu pewne postêpy i zosta³y opisane
metody oparte o opis odpowiedzi alergicznej
lub reakcji alergicznych u gryzoni i innych
gatunków (15).

W skali globalnej zagro¿enie ¿ycia i zdrowia
konsumentów na masow¹ skalê mo¿e nast¹piæ
wskutek konstruowania "poprawionej" ¿ywnoœci
z u¿yciem alergenów nale¿¹cych do wy¿ej
okreœlonej wielkiej ósemki. Wiadomo, ¿e wartoœæ
od¿ywcza soi (Glycine max) jest upoœledzona
z powodu wzglêdnego niedoboru metioniny.
Zaradziæ tej wadzie mia³o w³¹czenie do soi drog¹
in¿ynierii genetycznej bogatego w metioninê
bia³ka 2S z orzecha brazylijskiego (Bertholletia
excelsa). Jednak w badaniach poprzedzaj¹cych
wprowadzenie nowego produktu do obrotu
okaza³o siê, ¿e surowice osób uczulonych na
orzech brazylijski reagowa³y tak¿e z bia³kiem 2S
obecnym w soi genetycznie zmodyfikowanej.

Udowodniono, ¿e alergen pochodz¹cy ze œrodka
spo¿ywczego o znanej alergennoœci mo¿e byæ
przeniesiony przy u¿yciu in¿ynierii genetycznej do
innego œrodka spo¿ywczego. (16).
Wa¿ne miejsce w historii medycyny zajmie
alergia na kukurydzê StarLink firmy Aventis
(obecnie Bayer). Oto 18. wrzeœnia 2000r.
niezale¿na grupa ekspertów d/s ochrony zdrowia
konsumentów i œrodowiska GEFA (Genetically
Engineered Food Alert) ujawni³a wyniki zleconych
przez siebie badañ wykonanych w akredytowanym laboratorium. Badania wykaza³y, ¿e
zarejestrowana w 1998r. jako pasza dla zwierz¹t
hodowlanych kukurydza StarLink zanieczyœci³a
10% zbiorów amerykañskiej kukurydzy, a tak¿e
znalaz³a zastosowanie w przetwórstwie spo¿ywczym. W nastêpstwie ujawnienia w atmosferze
skandalu ze sprzeda¿y wycofano ponad 300
rodzajów markowych wyrobów o ³¹cznej wartoœci
1 mld dolarów. W lutym 2003r. dwie firmy biotechnologiczne (StarLink Logistics Inc. i Advanta USA
Inc.) zgodzi³y siê wyp³aciæ 110 mln dolarów
farmerom, którzy choæ sami nie uprawiali kukurydzy StarLink, to ponieœli straty w zwi¹zku ze z³¹
s³aw¹ amerykañskiej kukurydzy, zw³aszcza na
rynkach zagranicznych. Odszkodowania za
rozstrój zdrowia wyp³acone w 2002r. przez wymienione wy¿ej firmy oraz czterech producentów
¿ywnoœci przetworzonej siêgnê³y 9 milionów
dolarów. Przyczyn¹ skarg konsumentów by³y
reakcje alergiczne. Do skonstruowania kukurydzy
StarLink u¿yto sk³adnika zawieraj¹cego DNA
wytwarzaj¹cego pestycyd wewnêtrzny wbudowany w sk³ad roœliny (plant incorporated
pesticide - PIP) bia³ko Cry9c pochodz¹ce
z Bacillus thuringiensis subspecies tolworthi.
W ci¹gu dwóch miesiêcy po ujawnieniu afery
amerykañskie zrzeszenia producentów ¿ywnoœci
przetworzonej (National Food Processors
Association i Grocery Manufacturers of America)
zanotowa³y 90-krotny wzrost zg³oszeñ reakcji
alergicznych ³¹czonych z ¿ó³t¹ kukurydz¹. Jeden
z raportów przekazanych do FDA dotyczy³ 210
konsumentów, u których po spo¿yciu produktów
kukurydzianych rozwinê³y siê reakcje alergiczne,
w 74 przypadkach wymagaj¹ce interwencji
lekarza, a w 20 - a¿ pomocy ratuj¹cej ¿ycie.
Niewielka czêœæ nap³ywaj¹cych do FDA doniesieñ
zosta³a przekazana do Oœrodków Zwalczania
Chorób (Centers for Disease Control - CDC)
w formie 51 raportów niepo¿¹danych zdarzeñ
zwi¹zanych, jak to oficjalnie ujêto, z nag³oœnieniem
w mediach sprawy wycofania z rynku kukurydzy
StarLink. Z tej liczby do dochodzenia
epidemiologicznego zakwalifikowano 28 osób,
u których w okresie od 1. lipca do 30.listopada
2000r. wyst¹pi³y objawy alergii po spo¿yciu
produktów kukurydzianych, a ostatecznie
badaniem objêto 24 osoby w wieku od 5 do 74 lat
(œrednia 36 lat) z 15 stanów. U 10 z tych osób
objawy mia³y charakter zagra¿aj¹cej ¿yciu reakcji
anafilaktycznej. Przeprowadzono badanie
surowicy poszkodowanych i poniewa¿ nie wykryto
IgE anty-Cry9c, og³oszono brak dowodu na
zwi¹zek objawów alergicznych z nadwra¿liwoœci¹
na bia³ko Cry9c, choæ nie wykluczono ca³kiem tej
mo¿liwoœci. Analiza mia³a bowiem na celu jedynie
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wykryæ przeciwcia³a IgE reaguj¹ce z Cry9c,
a badacze nie dysponowali pozytywn¹ kontrol¹
w postaci ludzkiej surowicy reaguj¹cej z tym
bia³kiem. Uznano za prawdopodobn¹ obecnoœæ
innych przeciwcia³ anty-Cry9c lub obecnoœæ IgE
po ni ¿e j p oz io mu wy kr yw al no œc i t es te m
immunoenzymo-adsorbcyjnym (enzyme-linked
immunosorbent assay - ELISA). Zwrócono tak¿e
uwagê na mo¿liwoœæ wystêpowania alergii
pokarmowej u osób bez wykrywalnych IgE
ski ero wan ych
prz eci w wyw o³u j¹c emu
je
alergenowi. (17). Konluduj¹c, naukowcy z CDC
podkreœlili wagê oceny potencja³u alergennego
GMO przed ich udostêpnieniem do spo¿ycia
przez ludzi (18).
Podczas konferencji w Chapel Hill, N.C., 10-12.
grudnia 2001r. amerykañskie instytucje rz¹dowe
odpowiedzialne za ochronê zdrowia konsumenta
i œrodowiska: Environmental Protection Agency,
National Institutes of Health i FDA przyzna³y, ¿e
nie dysponuj¹ wiarygodnymi metodami oceny
bezpieczeñstwa produktów transgenicznych.
W dyskusji starano siê znaleŸæ sposób wykazania,
czy jakieœ bia³ko jest potencjalnym alergenem
i jakich modeli zwierzêcych mo¿na u¿yæ dla
badania przesiewowego produktu w kierunku
mo¿liwoœci wywo³ywania chorób cz³owieka.
Sformu³owano obszern¹ listê projektów
badawczych, które pozwoli³yby stworzyæ solidne
protoko³y badañ na alergennoœæ nowych
i niespodziewanie pojawiaj¹cych siê alergenów
(19).
Warto tu zacytowaæ wczesn¹ deklaracjê
polityki administracji USA zawart¹ w stanowisku
FDA z 25. maja 1992r. "¯ywnoœæ pochodz¹ca
z nowych odmian roœlin": “In¿ynieria genetyczna
mo¿e przenosiæ nowe i nieznane bia³ka pomiêdzy
produktami spo¿ywczymi i wyzwalaæ reakcje
alergiczne. Miliony Amerykanów uczulonych na
alergeny w ¿aden sposób nie potrafi¹ ich wykryæ
i zabezpieczyæ siê przed szkodliwymi sk³adnikami
¿ywnoœci" (20). Choæ w latach póŸniejszych
koncerny sparali¿owa³y
dzia³ania w³adz USA,
Polski i wielu innych krajów na rzecz ochrony
zdrowia konsumentów, to Brytyjskie Towarzystwo
Medyczne (British Medical Association - BMA)
w stanowisku z 18. maja 1999r. "Wp³yw modyfikacji
genetycznej na rolnictwo, ¿ywnoœæ i zdrowie"
og³osi³o potrzebê wprowadzenia bezterminowego
moratorium na eksperymentalne uprawy roœlin
transgenicznych i dalszych badañ naukowych
nad:
• reakcjami alergicznymi na produkty
transgeniczne
• ³¹cznym wp³ywem GMO na œrodowisko
i ³añcuch pokarmowy
• losami transgenicznego DNA (21)
Id¹c za przyk³adem 120 000 lekarzy
nale¿¹cych do presti¿owego BMA i wype³niaj¹c
obowi¹zki kodeksu etyki lekarskiej,
przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia
Konsumentów tydzieñ póŸniej z³o¿yli w sekretariacie ówczesnego sekretarza stanu w ministerstwie ochrony œrodowiska, pana Rados³awa
Gawlika, pismo, w którym domagali siê od w³adz
pañstwowych RP zarz¹dzenia bezterminowego
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zakazu wprowadzania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych do ³añcucha pokarmowego
cz³owieka (22). W ci¹gu nastêpnych piêciu lat
zmieniaj¹cy siê ministrowie kolejnych rz¹dów nie
tylko nie podjêli jakichkolwiek dzia³añ na rzecz
zastosowania ustawowej zasady ostro¿noœci
w ochronie przed niepo¿¹danymi dzia³aniami
GMO, lecz nawet nie wyegzekwowali zamieszczania ostrze¿eñ zdrowotnych na przetworzonych produktach spo¿ywczych zawieraj¹cych
zatajone preparaty transgenicznej soji lub kukurydzy.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Polsce ustaw¹
o warunkach ¿ywnoœci i ¿ywienia na etykietach
nowej ¿ywnoœci sk³adaj¹cej siê z GMO zawieraj¹cej
bia³ka lub DNA z tych organizmów, oraz w towarzysz¹cych jej dokumentach nale¿y umieszczaæ
informacjê: «ten produkt zawiera organizmy
genetycznie zmodyfikowane». Sk³adniki ¿ywnoœci
genetycznie zmodyfikowane, zawieraj¹ce bia³ka lub
DNA z organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
powinny byæ znakowane informacj¹: «genetycznie
zmodyfikowany». Obowi¹zek znakowania nowej
¿ywnoœci w sposób wy¿ej okreœlony nie dotyczy
nowej ¿ywnoœci, w sk³ad której wchodz¹ GMO lub
produkty uzyskane z GMO, je¿eli ich zawartoœæ nie
przekracza 1% danego sk³adnika pod warunkiem,
¿e przedsiêbiorca zg³aszaj¹cy now¹ ¿ywnoœæ
przedstawi dowody potwierdzaj¹ce, ¿e obecnoœæ
bia³ka lub DNA z GMO jest niezamierzona.
Wobec nieistnienia zale¿noœci odpowiedzi
alergicznej od dawki, próg 1% (a nawet
postulowany 0,5%) wi¹¿e siê wy³¹cznie z przeciêtnymi mo¿liwoœciami analitycznymi s³u¿b
sanitarnych (w Polsce dotychczas niezorganizowanymi) a nie z rzeczywist¹ ochron¹ zdrowia
konsumentów. Wszak 1% z porcji 100 g to 1000
mg, dawka wielokrotnie przekraczaj¹ca œredni¹
iloœæ wszelkich pokarmów wyzwalaj¹cych reakcje
alergiczne.
Podstawa prawna odpowiedzialnoœci
za ocenê bezpieczeñstwa nowej ¿ywnoœci
Obowi¹zuj¹ca od 12. wrzeœnia 2001r. nowa
ustawa o warunkach ¿ywnoœci i ¿ywienia na³o¿y³a
na ministra w³aœciwego do spraw zdrowia m. in.
obowi¹zek okreœlenia sposobu i trybu postêpowania oraz jednostek naukowych lub ekspertów
w³aœciwych do oceny, ¿e nowa ¿ywnoœæ nie
stanowi zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia
cz³owieka oraz œrodowiska (Art. 15). Z obowi¹zku
tego minister wywi¹za³ siê dopiero 2. stycznia
2003r., wydaj¹c
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu
postêpowania dotycz¹cego nowej ¿ywnoœci
(Dz. U. Nr 7, poz. 90) i od 7. lutego 2003r.
o zagro¿eniach zdrowia lub ¿ycia cz³owieka
oraz œrodowiska decyduje postêpowanie
przeprowadzane przez G³ównego Inspektora
Sanitarnego w oparciu o oceny: Instytutu
¯y wn oœ ci i ¯y wi en ia w War sz aw ie ,
Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie,
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Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, Instytutu Roœlin i Przetworów
Zielarskich w Poznaniu, Pañstwowego Instytut
Weterynaryjny w Pu³awach lub ekspertów
z nastêpuj¹cych dziedzin: alergologii, chorób
wewnêtrznych, diabetologii, endokrynologii,
farmacji, farmakognozji, gastroenterologii,
kardiologii, medycyny sportowej, mikrobiologii
¿ywnoœci, ochrony œrodowiska (w tym: ochrony
przyrody i ró¿norodnoœci biologicznej, gleboznawstwa, biologii gleb i ochrony gleb,
ekotoksykologii, mikrobiologii œrodowiskowej,
biolologii molekularnej, biochemii, biofizyki
i zdrowia œrodowiskowego), onkologii, pediatrii,
po³o¿nictwa i ginekologii, technologii ¿ywnoœci
i ¿ywienia, toksykologii ¿ywnoœci i zio³olecznictwa.
Warto uwzglêdniæ tak¿e inn¹ ni¿ pokarmowa
ekspozycjê na alergeny transgenów. W raporcie
z 4. lutego 2002r. na temat przeznaczonych do
spo¿ycia roœlin genetycznie modyfikowanych
Brytyjska Akademia Nauk - Royal Society stwierdzi³a, ¿e niezbêdna jest radykalna poprawa
procedur oceny ryzyka ze strony produktów
in¿ynierii genetycznej. Ze wzglêdu na
niebezpieczeñstwo pojawiania siê silnych alergenów szczególnej ochrony wymagaj¹ niemowlêta
i osoby ze skaz¹ atopow¹. Zagro¿enie wi¹¿e siê
nie tylko ze spo¿yciem produktów GMO, lecz
tak¿e z wdychaniem py³ków i zarodników roœlin
transgenicznych, zanieczyszczonego nimi py³u i
kurzu. Konieczna jest rewizja przepisów
dotycz¹cych sk³adników ¿ywnoœci dla niemowl¹t i
ma³ych dzieci. Szczegó³owych badañ wymaga
porównanie wartoœci od¿ywczych ¿ywnoœci
naturalnej i transgenicznej (23).
21 aminokwas
Za pomoc¹ in¿ynierii genetycznej chemik Peter
Schultz, dyrektor Genomics Institute of the
Novartis Research Foundation w La Jolla (GNF)
stworzy³ now¹ bakteriê - pa³eczkê jelitow¹
Escherichia coli, która z podstawowych Ÿróde³
wêgla i powszechnie dostêpnych soli produkuje
sztuczny aminokwas p-aminofenylalaninê (pAF)
(24).
A tymczasem znane formy ¿ycia na Ziemi
opieraj¹ siê o 20 aminokwasów ³¹cz¹cych siê w
bia³ka - podstawowy budulec cia³a ludzi, zwierz¹t
i roœlin. Rozmaite bia³ka wchodz¹ w sk³ad
po¿ywienia, ale niektóre z nich dla organizmów
wra¿liwych bywaj¹ silnymi alergenami i zabójczymi truciznami. Skutki pojawienia siê zupe³nie
nieznanych bia³ek powsta³ych z nowej konstelacji
ju¿ nie 20 a 21 aminokwasów s¹ nie do
wyobra¿enia, zw³aszcza, gdy bakteria zdolna do
ich samodzielnego wytwarzania "zbiegnie" (œcieki,
wentylacja), b¹dŸ zostanie skradziona z laboratorium. Pa³eczki jelitowe Escherichia coli nale¿¹
do bakterii bardzo szybko rozmna¿ajacych siê
i dlatego s¹ powa¿nym zagro¿eniem zdrowia
publicznego, a ich szczególnie niebezpieczne
szczepy uznaje siê w³aœnie za uciekinierów
z laboratoriów.
W g³êbokim przekonaniu autora jesteœmy
œwiadkami narodzin nowej medycyny. W odró¿nie-

niu od naszych poprzedników z XIX wieku mamy
jednak do czynienia nie tylko z odkrywaniem
przyczyn, lepiej lub gorzej zdefiniowanych, ale
znanych od dawna chorób, lecz tak¿e z konstruowaniem nowych patogenów, których losy - ³¹cznie z rol¹ w patogenezie cz³owieka i innych istot,
s¹ nie do przewidzenia.
Od dnia stworzenia w fascynuj¹cej paradzie
piêkna ró¿norodnych form ¿ycia razem z plejad¹
roœlin i zwierz¹t ludzie dostosowuj¹ siê do
zmiennych warunków otoczenia, t. j. temperatury,
wilgotnoœci, stê¿enia dwutlenku wêgla, azotu, siarki,
si³y promieniowania jonizuj¹cego, czy ultrafioletowego, aby wymieniæ te najpowszechniej znane.
Ka¿da z istot ¿yj¹cych obecnie na œwiecie jest
najwy¿sz¹ i najlepsz¹ w swoim gatunku form¹
dostosowania do aktualnych warunków œrodowiska i
wiêkszoœæ ma szanse przekazania tych ulepszeñ
nastêpnym pokoleniom. Produkty in¿ynierii
genetycznej - sztucznie skonstruowane organizmy
wype³niaj¹ce konkretne zamówienia komercyjne,
przede wszystkim w sektorze rolnictwa przemys³owego zosta³y zaprojektowane do ¿ycia w œrodowisku
o parametrach znanych in¿ynierom genetycznym.
Znanych i mierzalnych w XX wieku. Wynalazki
transgeniczne uwolnione do œrodowiska musz¹
jednak sprostaæ obecnym i przysz³ym, wymaganiom
otoczenia, tak¿e i tym, które s¹ jeszcze nieznane
twórcom transgenów, b¹dŸ niemierzalne dostêpnymi wspó³czeœnie metodami badawczymi. Wynalazki
transgeniczne wchodz¹ równie¿ w konstelacjê
wzajemnych zale¿noœci z innymi organizmami
¿ywymi. Pojawia siê tu szereg pytañ. Jak zachowaj¹
siê transgeny za 20 lat przy utrzymuj¹cym siê
trendzie zmian klimatycznych wynikaj¹cych z efektu
cieplarnianego? A jak w sytuacji przyspieszenia
zmian granic stref klimatycznych? Co z nimi siê
stanie w wyniku erupcji py³u wulkanicznego i odciêcia biosfery od promieni s³onecznych na d³ugie
miesi¹ce? Jakie zmiany nast¹pi¹ pod wp³ywem
promieniowania jonizuj¹cego ze Ÿróde³ naturalnych,
a jakie w wyniku awarii elektrowni atomowej, albo
ataku broni¹ j¹drow¹? Jaki bêdzie powsta³y w tych
warunkach produkt mutacji genetycznych transgenów i czym bêdzie ró¿niæ siê od znanych nam
roœlin i zwierz¹t potomstwo transgenów i organizmów powsta³ych naturalnie? Czy mutanty tych krzy¿ówek pozostawi¹ nam samym i bliskim nam istotom
szanse na prze¿ycie?
!
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Internetowe bazy danych o alergenach
Baza
Agmobiol
CSL
Farrp
NCFST
Protall
SDAP
SwissProt
WHO/IUIS

Adres internetowy
http://ambl.lsc.pku.edu.cn
http://www.csl.gov.uk/allergen
http://www.allergenonline.com
http://www.iit.edu/~sgendel/fa.htm
http://www.ifr.bbsrc.ac.uk/protall
http://129.109.73.75/SDAP/
http://us.expasy.org/cgi-in/lists?allergen.txt
http://www.allergen.org

Informacje o alergenach
¿ywnoœæ,py³ki
wszystkie
wszystkie
wszystkie
roœlinne
wszystkie
wszystkie
wszystkie
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Zbigniew Ha³at jest lekarzem medycyny specjalist¹ epidemiologiem, redaktorem naczelnym czasopisma
ruchu ochrony zdrowia “Zagro¿enia zdrowia w Polsce", prezesem Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia
Konsumentów. Na pocz¹tku lat 90. w trzech rz¹dach pe³ni³ funkcjê zastêpcy ministra zdrowia ds. sanitarnoepidemiologicznych i g³ównego inspektora sanitarnego. Na wniosek pozarz¹dowych organizacji
ekologicznych powo³any przez Ministra Œrodowiska w dniu 27. kwietnia 2004r. na podstawie art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 ze
zm.) na cz³onka Komisji ds. organizmów genetycznie zmodyfikowanych na kadencjê maj 2004 do konca
trwania kadencji Komisji ds. GMO w 2005r. Komisja do spraw GMO jako organ opiniodawczo-doradczy
ministra w zakresie GMO zgodnie z art. 13. tej¿e ustawy:
1) opiniuje wnioski w sprawach wydawania przez ministra œrodowiska wi¹¿¹cych inne organy pañstwa
zgód na zamierzone uwolnienie GMO do œrodowiska i zamkniête u¿ycie GMO oraz zezwoleñ na
wprowadzenie do obrotu produktów GMO i wywóz lub tranzyt produktów GMO
2) wydaje opinie w sprawach przedstawianych przez ministra œrodowiska w zakresie jego uprawnieñ
wynikaj¹cych z ustawy,
3) opiniuje projekty aktów prawnych dotycz¹cych GMO oraz bezpieczeñstwa biologicznego,
4) opiniuje projekty za³o¿eñ polityki pañstwa w dziedzinie zastosowañ GMO i bezpieczeñstwa
biologicznego.
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