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Sanningar och myter	

Genmodifiering, förädling, GMO – 
många benämningar på samma sak?	


Olof Olsson 
 

Department of Pure and Applied Biochemistry 
Lund University 

Email: olof.olsson@tbiokem.lth.se 

Är de växter vi ser här genetiskt 
identiska med de som fanns där 

för 10000 år sedan?!
Är de ”naturliga?”!

Evolution	
	


Darwin C (1859) On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection 
(John Murray, London).!

Mutationer är grunden i 
evolutionen	


Mutationer innebär 
förändringar i DNA 

molekylen	


”Den naturliga selektionen”	


….men vad har hänt här?	


Förädlat 
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Förädling	


• Variation	  	  
! Dvs förändringar i DNA molekylen 

• Selektion	  
! Urval av specifika egenskaper 

(mutationer) från en större population 

Bygger på två grundprinciper!

Samma princip som evolutionen således.  

Men - selektionen skiljer! 

Selektion och växtförädling	


! Förädlarnas selektion går ofta rakt emot den 
naturliga selektionen  

! De	  är	  t.ex.	  inte	  intresserade	  av	  ”ogräsegenskaper”	  som	  
fröspridning,	  frövila	  (dormancy)	  eller	  många	  och	  små	  
frön	  

! I	  stor	  utsträckning	  har	  dessa	  egenskaper	  selekterats	  bort	  
dvs.	  växterna	  har	  ”domesBcerats”	  

One	  of	  the	  most	  remarkable	  features	  in	  our	  
domesBcated	  races	  is	  that	  we	  see	  in	  them	  
adapta6ons,	  not	  indeed	  to	  the	  animal´s	  or	  plant´s	  
own	  good,	  but	  to	  man´s	  use	  or	  fancy	  

Charles	  Darwin	  (1868)	  

Redan Darwin insåg det onaturliga i 
förädlarnas selektion och myntade därför 

begreppet ”artificial selection” för att skilja 
denna från den naturliga evolutionen	


Artificiell selektion leder till 
helt nya växter	


Stegvis selektion av större frön och näringsrikare frön, 
större kolvar, effektivare fotosyntes etc.!
Majs (Zea mays) är en helt konstgjord art!!
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”We have recently advanced our knowledge of 
genetics to the point where we can manipulate life in 
a way never intended by nature.!
We must proceed with the utmost caution in the 
application of this new found knowledge.”!

LUTHER BURBANK, 1906!

Luther Burbank utvecklade mer än 800 nya sorter 
under sin 55-åriga karriär som förädlare	


Luther Burbank	

Förädlade växter är således ”onaturliga”!	


Resultat av artificiell selektion 

Institute of Radiation 
Breeding 

Ibaraki-ken,  JAPAN  
http://www.irb.affrc.go.jp/ 

100m radie av 8 
m höga 

skyddsvallar 
runt en 
89 TBq 

Co-60 källa  

Strålningsförädling (radiation breeding)	
 Några typiska produkter med 
inducerade mutationer	


Grapefrukt	
 Päron	
Durumvete	


Inducerade mutationer finns i 1000-tals sorter världen 
over. Ni äter alla dagligen muterat (modifierat) DNA! 
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Embryokultur 

”Forcerade korsningar”	


x	


Råg (diploid)	
 Durumvete (tetraploid)	


Råg och vete korsar sig normalt sett inte med varandra	


En ny helt ”onaturlig” art. Innehåller tredubbla genom (hexaploid) 

Triticale (rågvete)	

Odlas på ca 100000 hektar enbart i Sverige!

Raps (Brassica napus)	


•  Artificiell hybrid mellan åkerkål (B.rapa) och kål 
(B. oleracea) 

•  Odlas på ca 100000 hektar i Sweden 

•  Inga speciella restriktioner pga. genmodifiering 
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Slutsatser:	

En klassiskt förädlad gröda är...	


Genförändrad? Ja!	

Genetisk Modifierad Organism? 

GMO (Genetically Modified Organism)? Nej!	


Onaturlig? Ja!	


Ja      Nja!	


Vad är då GMO?	

Förkortningen som utläses 	


Genetiskt Modifierade Organism 	

syftar egentligen på 	


Gentekniskt Modifierade Organism 
dvs endast de växter som modifierats med hjälp av 

genteknik definieras enligt EU-direktivet (EU 
Directive 2001/18) som genmodifierade	


Fenotyp och genotyp	


Genotyp - den specifika DNA 
sekvens som ligger bakom 

egenskapen 

Fenotyp - den 
synliga egenskapen 



2015-03-27!

6!

Vi har lärt oss mycket om 
DNA sedan 1953	


Till	  dags	  dato	  har	  över	  
1000	  miljarder	  bp	  
sekvensbestämts.	  
DeDa	  inkluderar	  hela	  
genomet	  hos	  ca	  tusentals	  
virus,	  bakterier	  och	  
svampar	  och	  högre	  
eukaryoter,	  inkluderande	  
människa,	  männskoapor,	  
husdjur,	  vilda	  djur,	  växter	  
etc.	  
Tusentals	  olika	  gener	  har	  
idenBfierats	  Bll	  egenskap	  

Antal bp i publika databaser 

Tid!

Exponentiell tillväxt


En DNA 
sekvens	


Innehåller 
information för en 

viss egenskap	


Genom att tillföra en egenskap i 
form av DNA kan vi direkt 

modifiera genotypen i en växt	


!   Pedagogiskt exempel; Framtagning av 
självlysande växter med genteknik 	


!   Hos vilken organism finns egenskapen (fenotypen)? 

!   Är genen som kodar för egenskapen känd (genotypen)? 

Eldflugelarv 
Photinus pyralis 

Självlysande organism	


Har ca 16000 gener!
En av dessa kodar för luciferas!
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Luciferas genen 

Informationen	  för	  självlysande	  

En bakterie, Agrobakterium, kan överföra 
DNA till en växtcell	


Luciferasgenen	


Regenerering av 
transgena träd från 

enskilda “stam” celler	


Internoder infekteras med en 
Agrobacteriumkultur. Bakterien skjuter 
in luciferasgenen i enskilda växtceller 

Regenerering	


Hela plantor	


Självlysande transgena aspar	


Eldflugans ljus i ett träd 

Enskilda cellkluster 
som uttrycker 
luciferasgenen 

Regenererad växt 
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Växter framtagna 
med denna 

teknologi kallas 
GMO.!

GMO är väldigt 
kontroversiellt i 

vissa läger!

GreenPeace sätt att beskriva teknologin!!

Andra varianter!	
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Denna rädsla för gentekniken har lett till en väldigt 
överdriven GMO reglering, framför allt i Europa!	


Detta är en mycket dålig utveckling eftersom 
den stoppar många goda applikationer	


Den monopoliserar också hela 
teknologiutvecklingen eftersom kostnaden 

för att ta fram en GMO gröda nu är mycket 
stor	


Om VAD (vitamin A deficiency)


Källa: WHO	


150 miljoner barn drabbade.  
5000 barn dör varje dag av vitamin 
A relaterade sjukdomar 
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Framtagning av hög- ß-
karotenris med genteknik	


Phytoene synthase (PSY) 

Carotene desaturase (CRTI) 

Narcissus 
Zea mays 

Erwinia uredovora 

2 gener sätts in 

Gult!

Golden rice!
En normalportion av 
detta ris täcker hela 
dagsbehovet av A-

vitamin	


Genetisk utveckling av modernt ris	

”Orginal”-genomet som det ser ut i vildris 
och som det utvecklats under evolutionen 

En ”landrace” selekterad av tidiga 
förädlare 

Typiska modifieringar som sker i den 
traditionella förädlingen som inducerar 
rekombinationer, translokationer, 
transpositioner, inversioner och deletioner 

Traditionell rissort från början av  1900-
talet 

Modern, högproduktiv sort som används 
både inom konventionell och ekologisk 
odling. Stora delar av genomet är 
modifierat! 

Genetiska skillnader mellan 
konventionellt ris och Golden Rice	


Traditionellt modifierat risgenom Golden Rice genomet 

Denna ytterst lilla genetiska skillnad mellan konventionellt ris 
och Golden Rice gör att Golden Rice fortfarande, 15 år efter 
dess lansering, inte kan odlas. Under denna tid har inte VAD 
situationen förbättrats utan fortfarande dör ca 5000-tals barn 

varje dag som en följd av A-vitaminbrist	


Ingen reglering! Inte tillåtet!
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Biofortifikation - den 4e pusselbiten	


Biofortifikation 
”tillsatserna” är 

inbyggda i grödan 

Supplementering 

Tillsatser 
(fortifikation) 

Varierad mat 
(tallriksmodellen) 

From G. Barry, IRRI 

Sammanfattning	

!   Variation = genmodifiering	


!   Spontana mutationer 
!   Korsningar  

!   Mutagenes 
!   Genteknik 

!   Endast vid genetiska modifieringar där genteknik utnyttjats får 
man en ”genetiskt modifierad organism” (GMO). 	


!   Alla andra (klassiska) genmodifieringar räknas inte som GMO	


!   T.ex. En insektsresistent gröda framtagen med genteknik är hårt 
reglerad. En gröda resistent mot samma insekt men framtagen med 
t.ex. mutationsförädling är helt oreglerad 


