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Abstract 
Maize, a commonly cultivated plant today, was already grown ten thousand years ago in 

South America, and it originates from teosinte, a plant that is native to Mexico. A lot of 

different maize hybrids have been cross-pollinated since the beginning of the twentieth 

century, to obtain cultivars that give higher yields. In order to increase efficacy, maize 

plants have been made herbicide tolerant. Genetic engineering has made it is possible to 

transform maize cells with a gene for glyphosate tolerance, resulting in entire maize 

plants with tolerance to the herbicide Roundup®. A gene gun was used when maize was 

transformed with a gene cassette containing two copies of the gene that encodes 

glyphosate tolerance, EPSPS, thus creating the GM-maize called NK603.  

The gene-cassette in NK603 enables the maize plant to synthesize aromatic amino acids 

even when it exposed to glyphosate, thus enabling the plant to synthesize proteins and 

continue to live on. The EPSPS trans gene in NK603 originates from a bacterium. Trials 

carried out by experts with connections to Monsanto show that the GM-crop is as 

nutritious as conventional maize. These experiments also demonstrated that the 

consumption of food or animal feed produced by NK603 does not pose a health risk. 

 A French research team without connection to Monsanto and under the direction of Dr. 

Séralini carried out a two-year feeding trial, in which rats were fed NK603. During the 

course of the trial, the animals developed cancer tumors, and obtained permanent 

damage to liver and kidneys. It could not be ruled out that these toxicological 

observations on animal organs could have been caused by the feed, which contained 

three different dosages of NK603.  

The European Food and Feed Safety Authority (EFSA) directed massive criticisms 

towards the two-year feeding trial that had been carried out by Séralini´s research team, 

and concluded that the report had great flaws and the conclusions drawn lacked 

scientific basis. Séralini and he´s coauthors responded to the criticism and argued that 

the two –year experiment was unique in its kind. The GMO-panel of EFSA maintained 

that the scientific standards were too poor to warrant a change in opinion; thus it 

approved of NK603 for use in food and feed. EFSA completely based its risk analysis 

on trials that had been performed by researchers with some connection to Monsanto. An 



 

 

evaluation of the two-year experiment that had been made by EU-member states was 

taken into account in the final EFSA review. At this point, the so-called GRACE -

project was initiated by the European Commission, whose goal was to investigate 

possible health risks associated with the consumption of genetically modified crops. 

Scientists within the GRACE -project analyzed the feeding trials that had been carried 

out with NK603 (Hammond et al. 2004, Spiroux de Vendômois et al. 2009 and Séralini 

et al. 2012), and concluded that all these reports had inferior scientific quality, i.e. flaws. 

They argued further that it could be questioned why the GMO -panel of EFSA did not 

criticize earlier feeding trials that had been carried out with a similar method as sharply 

as they had criticized the two-year experiment.  

The purpose with this literature study is to assemble, contrast and critically analyze the 

existing knowledge basis, to assess whether the collective literature can detect risks to 

health that would be associated with using NK603 as food or feed. The literature study 

cannot establish whether GM-maize NK603 is a greater health hazard than other maize, 

because of a too limited number of trials and studies. It is of importance that researchers 

without financial or other connection to Monsanto or interest groups conduct further 

trials, for example by scientists in government-financed laboratories or at universities to 

further examine whether the consumption of NK603 could pose health risks in the long 

term. The feeding trials should have a longer duration than the three -months feeding 

trials that are customary today.  

Key words: GM-maize, NK603, Glyphosate tolerance, feeding trials, toxicology, long 

term effects 

Sammanfattning  
Majs är en modern kulturväxt, som redan odlades för tio tusen år sedan, i Sydamerika 

och grödan härrör från teosinte, som har sitt ursprung i Mexico. Olika majshybrider har 

korsats med varandra för att ta fram sorter som ger en allt högre avkastning och detta 

har pågått sedan början av 1900-talet. För att göra odlingen effektivare så har 

majsplantor gjorts toleranta mot ogräsbekämpningsmedel. Gentekniken har gjort det 

möjligt att överföra en resistensgen mot glyfosat till majsceller och på detta vis 

tillverkas hela majsplantor med tolerans mot ogräsmedlet Roundup®. En genkanon 

användes när majs transformerades med en genkasett innehållande två kopior av genen 



 

 

som kodar för glyfosattolerans, EPSPS, och på så vis framställdes GM Majssorten 

NK603.  

Genkasetten i NK603 gör så att majsplantan kan bygga aromatiska aminosyror även när 

den utsätts för glyfosat, så att växten kan fortsätta bygga proteiner och leva vidare. 

EPSPS-transgenen i NK603 kommer ursprungligen från en bakterie. Försök som har 

gjorts av experter med koppling till Monsanto visar att GM-grödan NK603 är lika 

näringsrik som konventionell majs. Dessa experiment visade också att det inte innebär 

någon hälsorisk att konsumera livsmedel eller djurfoder som framställts av NK603. Ett 

franskt forskarteam utan koppling till Monsanto och under ledning av Séralini utförde 

ett två-årigt matningsförsök där råttor matades med NK603. Under detta experiment 

utvecklade djuren cancertumörer och fick kroniska skador på njurar och lever. Det 

kunde inte uteslutas att de toxikologiska observationerna på djurens organ och vävnader 

berodde på fodret, som innehöll tre dosnivåer av NK603.  

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) riktade massiv kritik mot det två-

åriga experimentet som utförts av Séralinis forskargrupp, och ansåg att det fanns stora 

brister i rapporten och att de slutsatser som drogs saknade vetenskaplig grund. Séralini 

och medförfattare svarade på kritiken och menade att det två-åriga försöket var unikt i 

sitt slag. EFSA:s GMO-panel ansåg fortfarande att den vetenskapliga standarden var för 

bristfällig för att de skulle ändra ståndpunkt, och därför godkändes NK603 som mat och 

foder. EFSA baserade helt sin riskutvärdering på analys av försök som utförts av 

forskargrupper med anknytning till Monsanto. EU-medlemsländernas utvärdering av det 

två-åriga experimentet utgjorde ett underlag för denna slutgiltiga bedömning. Därefter 

startades det s.k. GRACE-projektet på uppdrag av den Europeiska Kommissionen, vars 

mål var att utreda möjliga hälsorisker vid konsumtion av genetiskt modifierade grödor. 

Forskare inom GRACE-projektet analyserade de matningsförsök som utförts med 

NK603 (Hammond et al. 2004, Spiroux de Vendômois et al. 2009 och Séralini et al. 

2012) och ansåg att samtliga publikationer hade brister. De menade också att det kunde 

ifrågasättas varför EFSA:s GMO-panel inte kritiserade tidigare matningsförsök som 

gjorts med en liknande metod som det två-åriga experimentet lika skarpt. Syftet med 

denna litteraturstudie är att sammanställa, kontrastera och kritiskt granska den 

kunskapsbas som finns i dag för att fastställa om den samlade litteraturen kan påvisa 

hälsorisker med användning av NK603 som föda eller foder. Litteraturstudien kommer 

inte fram till om GM-majs NK603 är mer hälsofarligt än annan majs på grund av ett 



 

 

alltför begränsat antal försök och studier. Det är av vikt att ytterligare studier genomförs 

av forskare utan ekonomisk anknytning till Monsanto eller intresseorganisationer, t ex 

forskare från statligt finansierade laboratorier eller universitet, för att vidare undersöka 

huruvida konsumtion av NK603 skulle kunna utgöra en hälsorisk på lång sikt. 

Matningsstudierna bör vara längre än de tre-månaders försök som varit praxis fram till 

idag.  

Nyckelord: GM-majs, NK603, Glyfosattolerans, matningsförsök, toxikologi, 

långtidseffekter 
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Inledning 
Vid traditionell växtförädling korsas individer av samma växtart. En växt kan ha 

önskvärda egenskaper som odlaren vill överföra till efterkommande generationer, och 

denna korsas med den sort som blir förädlad. Många korsningar utförs, generation efter 

generation, för att bevara sortegenskaper samtidigt som man i möjligaste mån försöker 

rensa ut oönskade egenskaper som den inkorsade växtarten för med sig. När 

växtförädling istället använder sig av genmodifiering transformeras gener från en art 

(inte nödvändigtvis från en växt) in i värdväxtens DNA, utan upprepade återkorsningar. 

Det går alltså mycket snabbare att föra in exakt den egenskap man är intresserad av. Jag 

är intresserad av hälsa i kombination med trädgård, och därför tyckte jag att det vore 

intressant att undersöka huruvida genetiskt modifierade grödor skulle kunna påverka 

människors och djurs hälsa. Jag anser vidare att en litteraturstudie ger en mer tillförlitlig 

grund om den baseras på forskning som är opartisk. Denna litteraturstudie baseras på 

forskningsresultat från olika typer av studier som gjorts, t.ex. från beställningsuppdrag 

av företag som framställer GMO, men även från resultat av forskning som utförts av 

forskare utan anknytning till GM-företag, för att få en så nyanserad bild som möjligt av 

vilka hälsorisker som konsumtion av genetiskt modifierade grödor kan medföra.  

Bakgrund 
Majs kommer ursprungligen från den mexikanska växten teosinte. Nyttoväxten majs var 

helt anpassad för att odlas inom jordbruket 700 år e. Kr. (Nichelson 2013). Det finns 

inga vilda moderplantor som är besläktade med majs kvar idag. Indianerna använde sig 

av förenklade urvalsmetoder för att få en större skörd i sina majsodlingar. Dessa 

odlingsmetoder medförde att avkastningen ökade från tio frön, till hundra stycken 

majskorn på varje majskolv (Thorell 2005, s. 2). Under slutet av 1900-talet grep sig 

experter an uppgiften att utveckla majshybrider som skulle ge en större skörd. De nya 

plantorna som framställts gav upp till 30 % högre avkastning jämfört med tidigare 

majssorter Under början på 1900-talet koncentrerades växtförädlingen på hur 

majshybriderna skulle kunna göras toleranta mot ogräsbekämpningsmedel. Under 

mitten av 1900- talet var framkorsade majshybrider vanligt förekommande inom 

odlingen (Nichelson 2013).   
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Majsplantan blir i regel mellan 1-5 meter hög. Stjälken har flera sammanfogade 

segment och det går att skörda upp till tre majskolvar från en mogen planta. Bladen är 

avlånga och smala eftersom plantan trivs bäst i varma och soliga lägen. Det latinska 

namnet är Zea Mays och plantan tillhör växtfamiljen gräs (Nichelson 2013).  

 
Figur 1. Bilden illustrerar majsplantans olika delar och vart han- och honblommorna 

finns på växten.  

Han-och honblommorna växer på samma skott. Hanblommorna är formade som en 

axvippa i majsplantans topp. Honblommorna finns i majsplantans nedersta bladveck och 

omges av täckblad som skyddar blommorna. Pistillen och märket finns i 

honblommorna, och dessa växer fram i blommornas topp vid tiden för pollinering 

(Olsson & Hysing 2004). Majs är en vind-pollinerad växt, men denna nyttoväxt är också 

självbefruktande eftersom både han- och honblommorna växer på samma planta 
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(Windelspecht 2014). Befruktningen är nödvändig för att majskolvarna ska kunna 

mogna (Olsson & Hysing 2004). Se Figur 1.  

Majs är ett uppskattat livsmedel eftersom det innehåller rikligt med kolhydrater. 

Columbus upptäckte plantan under medeltiden och detta medförde att majs blev en 

välkänd nytto- och kulturväxt i Europa. Det går att mala ner majs och göra majsmjöl 

eller äta växten oförädlad som en nyttig grönsak. Majs kan också användas som 

ingrediens i till exempel frukostflingor. Inom matlagning används majsolja eftersom 

den innehåller rikligt med omega-6. Majs odlas även för att användas inom industrin till 

att framställa drivmedel som etanol och biobränsle. Hybridmajs är vanligt 

förekommande inom dagens odling och har förädlats fram för att ge en större skörd. 

Majshybrider framställs genom att två inavlade majslinjer korsas med varandra. Inom 

gentekniken görs majs tolerant mot insekter och ogräsbekämpningsmedel för att 

odlingen ska bli effektivare (Olsson & Hysing 2004).  

Den majs som odlas inom det svenska jordbruket importeras från andra länder eftersom 

växtförädling inte utförs i Sverige. Plantan trivs bäst i varmare temperaturer och därför 

är det viktigt att välja en sort som mognar vid rätt tid på säsongen. För att veta när 

sorterna mognar används FAO tal, som visar hur många dagar det tar för majsplantan att 

nå sitt slutliga mognadsstadium. Den majs som produceras inom svenska jordbruk har 

FAO tal som ligger mellan 180-250. Om odlaren väljer en sort som mognar för sent blir 

fodervärdet sämre (Swensson, Mossadiq & Hetta 2009).  

Majs som används som ensilage bör skördas när torrsubstansen (TS) ligger på en nivå 

som har bestämts enligt internationella värderingar. Med torrsubstans menas den del av 

majskornen som inte består av vatten. År 2007 gjordes en fältstudie i Alnarp för att se 

om det svenska klimatet påverkade majsgrödornas näringsinnehåll. Näringsvärdet i 

fodermajsen analyserades ett flertal gånger från sådd till skörd. För att djurfodret ska 

hålla en så god kvalitét som möjligt bör majsen skördas när TS är mellan 28 och 35 %. 

Det socker som finns i plantan ombildas till stärkelse vid den tid på säsongen när 

majskolvarna snart kan skördas (Swensson, Mossadiq & Hetta 2009).  

Problem i odlingen med herbicidtoleranta grödor 
Att grödor tål ogräsbekämpningsmedel (s.k. herbicider) kan bero på att det infogats 

toleransgener i grödorna mot ogräsbekämpningsmedel, eller så är växterna naturligt 

toleranta. Det senare är fallet med tolerans mot s.k. selektiva herbicider, som bara 
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påverkar en viss sorts växter. Att göra grödor toleranta mot glyfosat på artificiell väg 

med genteknik gör det möjligt att bekämpa ogräset på odlingen med glyfosat utan att 

nyttogrödorna (som i vanliga fall inte skulle tåla herbiciden) dör. Den allmänna 

användningen av ogräsbekämpningsmedel gör att ogräs succesivt utvecklar tolerans mot 

dem. Detta är också fallet med Roundup®, (en herbicid som innehåller den aktiva 

komponenten glyfosat) (Gummesson & Merker 1998, s. 35). Glyfosat går lätt in i 

växtens vävnader genom bladverket och transporteras sedan systemiskt runt i växten.  

Två försök gjordes för att undersöka hur herbicidtoleranta grödor påverkade den 

omgivande naturen. I det första försöket omgavs odlingen av en skog och en gräsmatta. 

I det andra experimentet var den närliggande omgivningen en blomsteräng. Grödor som 

är toleranta mot ogräsbekämpningsmedel påverkar också det omgivande ekosystemet 

eftersom bekämpningsmedlet kan spridas till intilliggande växtlighet, vilket kan 

innebära att vilda växtarter kan dö ut. Nyttodjur kan också ta skada av att utsättas för 

herbiciderna. Om pollinerare och rovdjur som lever på skadedjur blir sjuka så orsakar 

det problem i odlingen. Den biologiska mångfalden av växter och djur kan minska om 

dessa naturområden ligger i nära anslutning till en odling med herbicidtoleranta grödor. 

Det är nödvändigt att göra ytterligare experiment för att utreda hur grödor som är 

toleranta mot bekämpningsmedel påverkar det omgivande ekosystemet (Egan, 

Bohnenblust, Goslee, Mortensen & Tooker 2014).  

Att bekämpa ogräs med Roundup® kan vara skadligt för miljön. Om ogräsmedlet 

förorenar vattnet kan det orsaka negativa långtidseffekter på det marina ekosystemet. 

Guldfiskar är tåliga mot påfrestningar som de utsätts för och därför valdes dessa som 

försöksdjur för ett experiment. Målet med detta var att utreda hur djuren påverkades av 

att exponeras för fyra olika dosnivåer av Roundup® jämfört med kontrollgruppen. Det 

fanns förhöjda värden av enzymet katalas i guldfiskarnas levrar och njurar. Katalas 

skyddar mot fria radikaler, och försöket visade att djuren utsattes för en låg oxidativ 

stress (Lushchak, Kubrak, Storey & Lushchak 2009, s. 932). Frågeställningen som jag 

valt för examensarbetet är att undersöka om konsumtion av glyfosattolerant majs, 

specifikt GM-majs NK603 från Monsanto, kan påverka hälsan hos människor och djur. 

Den odlade NK603-majsen innehåller rester av Roundup® eftersom GMO-majsen friskt 

kan besprutas med glyfosat för att mota ogräsen. En aspekt är därför om toxikologiska 

tester ska ta hänsyn till resthalter av ogräsmedel, - ”därom tvista de lärde”, som jag 

kommer att visa senare i arbetet.  
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Genteknik är kontroversiellt, fast den genetiska koden är grunden till allt 

liv.  
GMO är förkortningen för genetiskt modifierade organismer. Växter som är 

transformerade har en transgen med artfrämmande DNA som uttrycker en specifik 

egenskap. Denna gen ingår i växtens egna arvsanlag och genen uttrycks i hela 

värdväxten (Wisniewski, Frangne, Massonneau & Dumas 2002, s. 1096). Genteknik är 

ett omdiskuterat ämne. Det som gör gentekniken så kontroversiell är att en gen med en 

önskad egenskap från en organism kan transformeras in i en organism av en annan art, 

något som verkar strida mot naturens lagar.  

Mendels forskning var grunden till den moderna genetiken och han levde som 

augustinsk munk i Brno, som är det nuvarande Tjeckien. Han studerade hur ärtplantor 

överförde sina arvsanlag till dottergenerationerna och utformade ett flertal 

ärftlighetslagar. Mendel upptäckte att egenskaperna som överfördes till 

dottergenerationerna var införlivade i arvsmassan hos ett flertal framtida generationer. 

Dessa ärftlighetsgener kallas för alleler, och naturvetarna skiljer på dominanta och 

recessiva gener. Arvsanlagen överförs till dotterplantan från båda föräldraplantorna. De 

egenskaper som Mendel studerade var bland annat blommornas färg, fröets färg och 

form, och hur långa stjälkarna var.  

Två viktiga ärftlighetslagar som Mendel fastställde var:  

 Principen för segregering 

 Principen för oberoende nedärvning (Ayala & Kiger, 1980).  

 

Avery studerade arvsmassans sammansättning och upptäckte DNA-molekylen år 1944. 

Hans forskning visade också att DNA är arvsmassa. Forskarkollegorna Watson och 

Crick klargjorde den inre uppbyggnaden hos dubbelhelixen år 1953 (Eriksson 2005, s. 

4). DNA-molekylen består av två parallella spiraler. Spiralerna innehåller en stomme av 

socker och fosfatgrupper samt fyra baser som heter adenin, cytosin, guanin och tymin. 

Basmolekylerna förkortas A, C, G och T. Gener finns längs DNA-molekylen och de 

kodar för proteiner. Ordningsföljden på basmolekylerna adenin, cytosin, guanin och 

tymin avgör vilka aminosyror som används som byggstenar i proteinerna. Därför ger en 

unik följd av baser en unik följd av aminosyror, som leder till unika proteiner (Eriksson 

2005, s. 4).  
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Gentekniken använder sig av att gener kan fortsätta att bygga upp samma proteiner i en 

artfrämmande organism som de har gjort i sin egen organism. Restriktionsenzymer 

upptäcktes år 1970. Dessa enzymer skär av DNA-molekylen vid specifika sekvenser av 

baser. Upptäckten av restriktionsenzym gjorde det möjligt för forskarna att klippa ut 

specifika gener och sedan använda dem vid framställning av GMO. För att kunna klistra 

in gener som klippts ut krävs ett enzym som heter DNA-ligas (Eriksson 2005, s. 4).  

Exempel på GMO-grödor som odlas i världen  
Det gyllene riset har tillverkats med hjälp av genteknik för att innehålla rikligt med A-

vitamin och det är växtens frövita som framställer näringsämnet. Riset har fått sitt namn 

eftersom fröet har en gulaktig färg. Denna GMO ska motverka A-vitaminbrist, vilket är 

vanligt förekommande i utvecklingsländer. Fattiga medborgare som bor i staden eller på 

landsbygden är målgrupper som kan få nytta av det framställda livsmedlet. Dessa 

personer skulle kunna äta det gyllene riset som ett komplement till mer näringsfattig 

mat. En frågeställning är hur jordbrukare i utvecklingsländer ska kunna odla fröna och 

göra GM-riset tillgängligt för lokalbefolkningen (Al-Babili & Beyer 2005, s. 565). De 

länder som producerar störst mängd GM-grödor i världens tre sydkontinenter är Kina, 

Indien, Brasilien, Argentina och Sydafrika. Sammanlagt stod dessa 5 länder för 

framställningen av 47 % av världens GM-grödor år 2013. USA producerade 40 % av 

världens GM-grödor år 2013. Brasilien odlade 40 miljoner hektar genetiskt modifierade 

grödor under samma år. Burkina Faso i Sydafrika odlade 474,229 hektar 

insekticidtolerant Bt-bomull år 2013 och samma år odlade Indien 11 miljoner hektar Bt- 

bomull (Clive 2013).  

Förekomst av GMO-majs i världen  
GM-majs NK603 har odlats i USA och Kanada sedan år 2001. I Argentina har NK603 

odlats sedan 2004. GM-sojabönor som uttrycker samma protein (CP4EPSPS), som 

NK603, vilken har framställts av Monsanto har använts globalt sedan år 1996 

(Andersson, Arpaia, Bartsch, Casacuberta, Davies, Jardin, Herman, Hendriksen, 

Kärenlampi, Kiss, Kleter, Krypsin-S∅rensen, Kuiper, Nes, Panopoulos, Perry, Pöting, 

Schiemann, Seinen, Sweet & Wal 2009, s.16). USA, Brasilien och Argentina odlade 

GM-grödor på flest odlingsytor år 2013 och däribland producerades majs, bomull och 

sojaböna. Av EU-länderna var Spanien den största producenten av insekticidtolerant Bt-

majs år 2012, och där framställdes136, 962 hektar Bt-majs under året (Clive 2013). 
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Vad är GM-majs NK603?  

Majssorten NK603 har framställts för att vara tolerant mot glyfosat, som ingår som 

komponent i ogräsmedlet Roundup®. EFSA:s expertpanel har utvärderat ett flertal 

fältstudier i den säkerhetsutvärdering som gjordes för detta livsmedel. Försöken utredde 

om näringsvärdet hos djurfoder och sädeskorn som framställdes kunde jämföras med de 

majshybrider som saknade transgenen. Det enda som skilde NK603 mot de 

kommersiella standardsorterna var toleransgenen mot glyfosat (Andersson et al. 2009, s. 

2).  

Denna GMO har inte ett sämre näringsvärde än de standardsorter som finns på 

marknaden i USA eller EU. För att komma fram till denna slutsats har en expertgrupp 

sammanställt data från flera olika fältstudier där näringsvärdet i foder och sädeskorn 

från NK603 undersöktes. Experimenten som gjordes på EU-ländernas odlingar leddes 

av Monsanto och även majsproverna hade förberetts av GM-företaget. De näringsämnen 

som mättes upp i GM-plantan var bland annat fibrer, aminosyror, 9 olika mineraler, 

fettsyror och E-vitamin. I djurfodret fastställdes också mängden fibrer och dessa värden 

jämfördes med de kommersiellt odlade majssorterna. Näringsvärdet hos NK603 

jämfördes sedan med tidigare fältstudier, där kontrollvärdena fanns dokumenterade i 

tryckt form. Det förekom små skillnader i mängden aminosyror, fettsyror, kalium, och 

fettmängd i NK603, men dessa halter var inte av biologisk betydelse (Ridley, Sidhu, 

Pyla, Nemeth, Breeze & Astwood 2002, s. 7241).  

Tekniker som används inom GMO för att överföra gener mellan arter 

Det är svårt att förändra en planta så att alla gener uttrycker den nya egenskapen. 

Växterna är flercelliga organismer vars cellväggar skyddar dem mot ingrepp. För att 

kunna överföra artfrämmande DNA till växter används Agrobacterium tumefaciens. 

Denna jordbakterie innehåller en Ti-plasmid med t-DNA, vilket gör det möjligt att 

överföra arvsanlag som t.ex. kodar för glyfosattolerans till en majsplanta. Det 

pilotprotein som Agrobacterium sp. också har leder t-DNA:t genom en delvis nedbruten 

cellvägg och in i cellkärnan. När t-DNA:t når kärnan införlivas detta DNA i växtens 

genom, och växten börjar producera proteiner som bygger på de artfrämmande 

arvsanlagen (Brändén 2003, s. 261). 

För att kunna använda jordbakterien inom gentekniken har det tagits fram en konstgjord 

variant med två mindre Ti-plasmider. I den ena plasmiden finns t-DNA, och i den andra 
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finns t-DNA med genen för glyfosattolerans som ska överföras till majsplantans 

arvsmassa. Detta är möjligt eftersom forskarna kan avlägsna de gener som 

ursprungligen fanns i t-DNA:t och ersätta dem med transgenen (Brändén 2003, s. 261).  

Agrobacterium sp. användes som vektor för att kunna överföra transgent DNA till de 

små majsplantorna. En del av bakteriens ursprungliga DNA ersattes i den ena Ti-

plasmiden med toleransgenen mot glyfosat, s.k. EPSPS-genen. EPSPS är en förkortning 

för 5-enolpyruvyl-3-shikimat fosfat syntas. Andra viktiga komponenter som ingick i 

genkasetten för NK603 överfördes också till jordbakterien (Food Standards Australia 

New Zealand 2003, s.7).  

Figur 2 illustrerar denna metod för överföring av gener till växter. Ytterligare tekniker 

som används är elektroporering och transformering med genkanon, som visas i 

Figurerna 3 och 4.  
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Figur 2. Transformation med Agrobacterium sp som vektor. En illustration av hur en 

glyfosattolerant majsplanta skapas. Den svart-vita rektangeln i bilden är genen som 

kodar för EPSPS enzymet. EPSPS är en förkortning för 5-enolpyruvyl-3-shikimat fosfat 

syntas. Växtceller tas från majsplantan och odlas sedan på en agarplatta med 

näringslösning. Jordbakterien Agrobacterium sp. överför t-DNA till växtens celler, som 

utsöndrar substanser som attraherar Agrobacterium sp. Figur 1 illustrerar att enbart de 

celler som är genetiskt modifierade med artfrämmande DNA kommer att kunna 

överleva i odlingsmediet, p.g.a. att de utsätts för ett selektionstryck. Nybildad kallus av 

transformerad vävnad, d. v. s. växtceller som inte är specialiserade, överförs till ett 

odlingsmedium som gynnar bildning av rötter och blad hos transformanterna. Alla 

växtceller hos den transformerade plantan kommer att innehålla toleransgenen mot 

glyfosat.  
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En annan teknik som används för att överföra artfrämmande DNA till en växtcell är 

elektroporering. Detta innebär att främmande DNA tvingas in genom cellväggen och 

cellmembranet hos växtcellen genom en elektrisk impuls. Transgenen kan då hoppa in i 

värdväxtens DNA, i kloroplast-DNA eller genomiskt DNA (Erlandsson-Albertsson & 

Gullberg 2002, s. 208). Innan transformeringen av NK603 kunde ske preparerades den 

gen som skulle överföras till majsplantorna med gel elektrofores (Food Standards 

Australia New Zealand 2003, s. 7).  

Figur 3. Illustration av transformering av en majscell med elektroporering. Transgent 

DNA överförs till majscellen med korta elektriska stötar av ett elektriskt fält med hög 

spänning. De elektriska impulserna gör så att porer i värdväxtens celler bildas, och det 

främmande DNA:t kan lättare ta sig in i cellen. När transgenerna har kommit igenom 

cellmembranet och är inne i växtcellens cytoplasma frigörs DNA:t från endosomerna. 

Det artfrämmande DNA:t når sedan cellkärnan och infogas i värdväxtens egna 

arvsanlag.  
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Det är också möjligt att transformera en växt och förändra dess egenskaper med hjälp av 

en genkanon, som illustreras i Figur 4. Det transgena DNA:t, som skulle kunna koda för 

tolerans mot glyfosat fästs då på små partiklar av guldkorn eller wolfram. När 

genkanonen startas uppstår ett högt tryck, som medför att den artfrämmande genen 

skjuts in i celler av växten som ska transformeras. När partiklarna med guldkorn når 

växtcellen faller en del av den främmande arvsmassan av och införlivas i cellkärnan. I 

en del växtceller kommer transformeringen att lyckas och genen med den önskade 

egenskapen infogas i majsplantans ursprungliga DNA (Brändén 2003, s. 265).  

Majssorten NK603 gjordes tolerant mot glyfosat med hjälp av en genkanon, som 

illustreras i Figur 4. När GM-plantan framställdes fästes DNA, som kodade för denna 

specifika egenskap på partiklar av guldkorn. Partiklarna sköts sedan in i unga 

majsplantors växtceller. För att särskilja de celler som blivit genetiskt modifierade så 

odlades växtcellerna i en lösning som innehöll glyfosat. Detta gjorde att enbart de celler 

som innehöll toleransgenen kunde överleva och fortsätta att kultiveras till små och helt 

transformerade majsplantor. Dessa drevs sedan upp i särskilda växthus för GMO-grödor 

(Food Standards Australia New Zealand 2003, s. 7). 
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Figur 4. Illustration av transformering med genkanon. Hela växtceller från majsplantan 

används vid modifiering av gener med denna teknik. Maskinen ser ut som ett litet 

kylskåp och består av en vakuumkammare och en tryckkammare. Högst upp läggs 

metallplattor som sönderdelas vid ett högt tryck in i en metallbehållare, som sedan 

skruvas fast ordentligt i genkanonen. Därefter läggs metallplattor av guldkorn som 

täckts med ett tunt lager av DNA in i en mindre behållare. Det finns en stoppskärm 

ovanför agarplattan med växtcellerna som ska transformeras.  

 

Toleransgener hos GM-majs NK603 
Grundmodellen till genkasetten för NK603 klonades i en plasmid som kallas PV-

ZMGT32. För att DNA-kedjan skulle rymma 6706 baspar anpassades plasmidens 

storlek, som kontrollerades med gel elektrofores. Den färdiga genstrukturen bestod nu 

av två stycken genkopior som kodade för proteinet CP4EPSPS och som hade en 

närliggande sammansättning. För att säkerställa att EPSPS-proteinerna nådde 
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kloroplasterna, var de sammanlänkade med avsnitt av gener för kloroplast transit 

peptider (CTP). Se Figur 5. Det finns inga markörgener som kodar för resistens mot 

antibiotika i genkasetten för NK603. Den första genkasetten uttrycks via en aktin-

promotor, som följs av en intron som finns mellan DNA, som uttrycker aktingenen i ris 

(Food Standards Australia New Zealand 2003, s. 7). Aktin är ett protein som fungerar 

som transportväg i flercelliga organismer och det ger även riset dess struktur (Jouper-

Jaan, Lidesten & Strömberg 2004).  

Den andra genkasettkopian uttrycks via en förstärkt promotor från blomkålsmosaikvirus 

(CaMV), och genen som kodar för detta protein kallas 35S CaMV. Intronen ZmHSP70 

finns mellan DNA, som uttrycker genen för ett värmechockprotein hos majs. 

Terminatorn som finns i båda genkasettkopiorna kallas NOS3 och kommer från genen 

som uttrycker nopalinsyntas (Food Standards Australia New Zealand 2003, s. 7). 

Figur 5. Genkasett för NK603. 

En illustration av de två genkasetterna som utgör det artfrämmande DNA:t i GM-majs 

NK603; som omfattar 6706 baspar. EPSPS är en gen som kodar för tolerans mot 

glyfosat. CP4 är en stam av Agrobacterium sp. varifrån genen för EPSPS har tagits. 

Genetiska element: P-ract1; promotor från den femte regionen av den första genen från 

aktingenen i ris; ract 1 intron; Den första intronen mellan DNA, som uttrycker 

aktingenen i ris. CTP2, CTP = kloroplasttransitpeptid (chloroplast transit peptide); 

NOS3 = terminator från nopalinsyntasgenen. P-e35S är en förstärkt promotor som 

kommer från genen för 35S CaMV proteinet i blomkålsmosaikvirus. ZmHSP70 intron; 

Intronen mellan DNA som uttrycker HSP70 (heat shock protein); härstammar från 

genen i majs. Pilen i bakgrunden visar riktningen på hur generna avläses.  

 

GM-majs görs tolerant mot herbicider med hjälp av genteknik  
GM-majs NK603 gjordes tolerant mot glyfosat med gentekniska metoder. Majsplantan 

har transformerats för att uttrycka en gen som kodar för proteinet CP4EPSPS. NK603 
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gjordes på detta vis tolerant mot glyfosat, som aktiv komponent i ogräsmedlet 

Roundup® (Andersson et al. 2009, s. 2). Det naturliga EPSPS-proteinet använder två 

olika substrat, shikimat-3-fosfat och fosfoenolpyruvat (se Figur 6). De båda substraten 

kan binda till samma aktiva ställe i enzymet. Figur 6 belyser hur glyfosat kan blockera 

stället i enzymet där substratet fosfoenolpyruvat normalt skulle binda. Glyfosat 

efterliknar fosfoenolpyruvat, som är det naturliga substratet. I Figur 7 illustreras att 

aktiviteten hos enzymet EPSPS stoppas när glyfosat binder till dess proteinkedja i stället 

för det naturliga substratet (Schönbrunn, Eschenburg, Schuttleworth, Schloss, Amrhein, 

Evans & Wolfgang 2001).  

Figur 6. Illustration av biosyntesen av de aromatiska aminosyrorna i en normal/ icke 

GMO- majsplanta som inte har utsatts för glyfosat. När substraten fosfoenolpyruvat och 

3-fosfoshikimat fäster till EPSPS enzymet bildas produkterna fosfat och 5-

enolpyruvylshikimat-3-fosfat. Genom flera biokemiska steg bildas sedan de aromatiska 

aminosyrorna fenylalanin, tyrosin, tryptofan och histidin som är nödvändiga för att 

växten ska kunna bygga proteiner.  
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Figur 7. Illustration av hur glyfosat inhiberar produktionen av aromatiska aminosyror. 

Glyfosat blockerar växtens naturliga EPSPS enzym genom att fästa till enzymet där 

fosfoenolpyruvat normalt skulle fästa. När EPSPS enzymet blockeras bildas inte 

produkterna fosfat och 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfat. Utan dessa produkter kan 

växten inte bygga de aromatiska aminosyrorna tyrosin, tryptofan, histidin och 

fenylalanin. Utan de aromatiska aminosyrorna så uppstår en brist på ett flertal 

livsviktiga proteiner i växten och växten dör. Pil med rött kors betyder att den kemiska 

reaktionen är blockerad. Gula kryss betyder att dessa steg och produkter inte finns.  

 

Biosyntesen av aromatiska aminosyror i NK603 

När glyfosat fäster till EPSPS enzymet där fosfoenolpyruvat normalt skulle ha bundit 

orsakar detta att plantan vissnar eftersom den inte kan bilda aromatiska aminosyror. Det 

finns två genkasettkopior i NK603, som gjorts tolerant mot glyfosat. Detta innebär att 

GM-växten kan fortsätta att bygga aromatiska aminosyror även när den behandlats med 

glyfosat. Det konstgjorda EPSPS enzymet och växtens egna EPSPS är snarlika i sin 

sammansättning. Det som skiljer dem åt är hur de reagerar på närvaron av glyfosat. Se 
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Figur 8. Alla växtceller i NK603 är glyfosattoleranta. Detta beror på att genkasettens 

promotorer, d. v. s. en promotor för aktingenen i ris, och en promotor som är utvunnen 

från ett blomkålsmosaikvirus, alltid är påslagna, s.k. konstitutiva (Food Standards 

Australia New Zealand 2003, s. 9).  

De två EPSPS-generna i genkasetten har en aminosyra som skiljer dem åt och det är 

aminosyran leucin, som finns i den första genkasetten. I den andra genkopian finns 

prolin på samma plats (aminosyra nr 214). De två olika varianterna av EPSPS är; 

CP4EPSPS och CP4EPSPS214P. Glyfosat binder till EPSPS enzymet där substratet 

fosfoenolpyruvat normalt skulle ha bundit och detta medför att majsplantan inte kan 

producera aromatiska aminosyror. Se Figur 8. Detta innebär i sin tur att växten inte kan 

bilda några proteiner alls. När proteinerna uteblir dör växten eftersom den inte längre 

kan upprätthålla sina essentiella funktioner (EFSA 2012c, s. 38). 

Figur 8. Illustration av hur biosyntesen av de aromatiska aminosyrorna kan fortlöpa i 

GM-majs NK603 trots närvaro av glyfosat. I NK603 finns en kopia av normalt EPSPS 

(se Figur 5) och två kopior av glyfosattolerant EPSPS. EPSPS är en förkortning för  



 

17 

 

5 enolpyruvyl-3-shikimat fosfat syntas. I GM-majs NK603 finns en genkopia av 

normalt EPSPS (A) och två genkopior av glyfosattolerant EPSPS (B) Varje genkopia 

kodar för ett specifikt enzym, A resp. B som illustreras i figuren. När glyfosat fäster till 

det ställe i enzymet där substratet fosfoenolpyruvat normalt skulle ha bundit blockeras 

EPSPS enzymet. Konsekvensen blir att inga aminosyror bildas och växten dör. Både 

växtens normala EPSPS enzym och enzymet från genkasetten för NK603 omvandlar 

shikimat-3-fosfat och fosfoenolpyruvat till 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfat och fosfat. 

Denna omvandling är nödvändig för att växten ska kunna bygga proteiner eftersom 

aromatiska aminosyror är byggstenar i proteinerna. NK603 är tolerant mot glyfosat 

eftersom det finns två genkopior av EPSPS enzymet. När majsplantan har gjorts tolerant 

mot glyfosat tar den glyfosattoleranta versionen av EPSPS vid när växtens normala 

EPSPS enzym blockeras och växten överlever. Flera pilar visar att bildandet av 

aromatiska aminosyror sker i flera steg. En pil med rött kors visar att reaktionen är 

blockerad. Gula kryss betyder att dessa steg och produkter inte finns.  

 

Genöverföring sker spontant mellan arter som inte är besläktade med 

varandra i naturen 
Lateral genöverföring (syn. horisontell genöverföring) innebär att organismer utbyter 

genetiskt material över artgränser, t.ex. mellan prokaryoter och eukaryoter i frånvaro av 

traditionell reproduktion. Griffith studerade detta område på 1920-talet och upptäckte 

att bakterier kan ta upp DNA från sin omgivning och införliva detta i den egna 

arvsmassan. Den laterala genöverföringen mellan svamp-, växt- och djurceller sker 

ibland med hjälp av hoppande DNA (transposoner). Genfragment i den eukaryota cellen 

kan också flyttas till en annan plats i samma cell med hjälp av transposoner. Detta är en 

nyckelanledning till varför hoppande DNA, s.k. transposoner är nödvändiga för att 

växter ska kunna utbyta genetiskt material mellan varandra (Windelspecht 2014).  

Den största delen av arvsmassan hos eukaryota organismer består av transposoner, men 

endast en liten del av dessa hoppande gener är aktiva i mer utvecklade flercelliga 

individer. Ett stort antal av transposonerna är inaktiva eller tysta på grund av 

nedärvning. Om en viss typ av retrotransposoner, som inte var aktiverade från början 

utsätts för stress som orsakas av miljön eller från levande varelser så kan dessa 

genetiska element aktiveras och förflytta sig i cellen. Det finns två olika klasser av 

transposoner hos eukaryota individer och dessa är uppdelade efter vart transpositionen 

sker i genomet. I RNA-molekylen kallas dessa genetiska element för klass 1 

transposoner och i DNA -molekylen ingår de i klass 2. Förekomsten av hoppande gener 

är mycket tydlig framför allt i arvsanlagen hos växter. Transposoner studerades först i 
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majsplantor eftersom de orsakade mutationer i majsgenomet (Feschotte, Jiang & 

Wessler 2002).  

Transposonerna upptäcktes år 1948 i majs av nobelpristagaren Barbara McClintock, 

som arbetade med majs. Hennes forskning visade att parasiter kan ha en betydande del i 

hur lateral genöverföring sker hos eukaryota celler. Detta skulle kunna medverka till att 

den införda genen i NK603 inte är stabil över lång tid, men denna risk är liten eftersom 

majsodlare måste så nya frön varje år. Främmande arvsanlag kan överföras till 

konventionellt odlade majssorter med pollen som sprids för vinden, eftersom majs är en 

vindpollinerad växt. Om gener från GM-grödor som gjorts toleranta mot 

ogräsbekämpningsmedel överförs till ogräs i, eller omkring majsodlingen skulle detta 

kunna medföra att den oönskade växtligheten blir mycket svårbekämpad (Windelspecht 

2014).  

Homolog rekombination innebär att DNA-spiralerna kan byta plats med varandra efter 

en överkorsning. Se Figur 9. Båda DNA-molekylerna har en närliggande ordningsföljd 

på baserna och är därför homologa. DNA-kedjor som har en liknande genetisk 

sammansättning kan enkelt skifta position med varandra på detta vis. Människor, djur 

och växter får sina unika egenskaper till följd av att homolog rekombination sker i 

DNA-spiralen. Detta förklarar också varför vissa personer har lättare för att stå emot 

yttre påfrestningar i omgivningen. Om de båda DNA-molekylerna har en liknande 

struktur går det att flytta genfragment med ett bestämt antal baser från en tyst gen till 

EPSPS-genen (Brändén 2003, s. 103).  
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Figur 9. Illustration över dubbel homolog rekombination. Vid dubbel homolog 

rekombination korsas DNA strängarna på två ställen och emellan de två 

överkorsningarna ligger genen av intresse. Ett exempel är EPSPS genen som i bilden 

ovan är markerad som en röd fyrkant. Endast genen som har den önskade egenskapen 

korsas på så vis in.  

 

Hälsoeffekter på möss som matas med CP4EPSPS proteinet.  

Experter med ekonomisk koppling till företaget Monsanto gjorde ett matningsförsök via 

uppdragsforskning för att undersöka om glyfosattoleranta grödor utgjorde en hälsorisk.  

Resultatet illustreras i Tabell 1. Hundra stycken möss, varav hälften av varje kön 

användes som testdjur, och dessa var mellan 5,5 och 7 veckor gamla när försöket 

påbörjades. Djuren fick tre olika dosnivåer av CP4EPSPS protein (som extraherats ur en 
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överuttryckande stam av Escherichia coli, som innehöll en plasmidkopia av 

CP4EPSPS-genen) Doserna bestod av som högst 400, 100 och som lägst 40 mg EPSPS 

protein/kg kroppsvikt. Experimentets syfte var att utreda om CP4EPSPS enzymet är 

hälsovådligt för människor. Sjukdomssymptomen som uppdagades i djurens organ och 

vävnader orsakades inte av CP4EPSPS proteinet (Harrison, Bayley, Naylor, Ream, 

Hammond, Nida, Burnette, Nickson, Mitsky, Taylor, Fuchs & Padgette 1996, s. 736).  

Tabell 1. Tabellen är en sammanställning av de skador som uppstod på djurens organ 

och vävnader efter att djuren fått tre dosnivåer CP4EPSPS genom munnen. Dosnivåerna 

innehöll 400 mg, 100 mg och 40 mg CP4EPSPS protein per kg kroppsvikt. 

Sjukdomssymptomen som redovisas nedan fastställdes när mössen obducerades 

(Harrison et al. 1996, s. 731), men ansågs inte vara kopplade till konsumtionen av 

CP4EPSPS eftersom de var jämnt fördelade över alla behandlingsgrupper. Den högsta 

dosnivån som gavs till mössen innehöll 572,0 mg protein/kg kroppsvikt.  

Vetenskaplig 

artikel 

Försöksdjur/behandlingsgrupper Foder Patogen 

inverkan på 

organ och 

vävnader 
Harrison et al. 

19961 

möss  Purina 

Certified 

Rodent 

Chow no. 

5002 

Djurens 

kroppsvikt 

förändrades 

inte.  

 Honor i alla behandlingsgrupper  Hornhinnorna 

blev grumligare 

 Honor i alla behandlingsgrupper  Skador på 

hypofysen och 

livmodern 

 Honor i alla behandlingsgrupper  Skador på 

njurar 

 Hannar  Inga 

förändringar 

som kunde 

relateras till 

försöket 

1Harrison et al. 1996, s. 735 
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Riskutvärdering av enzymet CP4EPSPS i kosten 
Harrison och medförfattare undersökte om exponeringen av CP4EPSPS proteinet kunde 

orsaka ökad risk för allergi genom att göra en sökning med aminosyresekvensen för 

CP4EPSPS mot kända allergener i en databas. De blandade sedan om i ordningen av 

aminosyror och gjorde en ny sökning (som kontroll). De fick inga träffar i databasen. 

Ett laboratorieförsök gjordes också för att utreda hur intakt CP4EPSPS är in vitro i 

simulerad mag- och tarmvätska. Det är mycket troligt att CP4EPSPS enzymet bryts ner 

av matsmältningssystemet. Livsmedel och djurfoder som framställts av glyfosattolerant 

sojaböna är inte mer hälsovådligt än grödor som saknar toleransgenen (Harrison et al. 

1996, s. 728). 

 

Tabell 2. En sammanställning över hur många minuter CP4EPSPS enzymet var stabilt i 

simulerad mag-och tarmsyra in vitro.  

Vetenskaplig artikel 

 

Simulerad magsyra 

(SGF) 
 

Simulerad tarmvätska 

(SIF) 
 

Harrison et al. 19961 Mängd CP4EPSPS i SGF:  

2 mg/L 

Mängd CP4EPSPS i SIF: 

50 mg/L 

 CP4EPSPS proteinet är 

intakt i mindre än trettio 

sekunder i SGF.  

Efter 10 minuter hade 

endast 5-8 % av 

CP4EPSPS brutits ner.  

 Efter femton sekunder 

fanns inget spår av 

CP4EPSPS proteinet 

Efter fyra och en halv 

timme återstod mindre än 

6 % av CP4EPSPS 

proteinet.  

Andersson et al. 20092 Över 95 % av CP4EPSPS 

proteinet bröts ner inom 

15 sekunder in vitro. 

Mer än 90 % av 

CP4EPSPS proteinet bröts 

ner inom 4 timmar in 

vitro. 

1Harrison et al. 1996, s.738  
2Andersson et al. 2009, s.15 
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Akut giftighet hos CP4EPSPS proteinet hos möss, och dess stabilitet i SGF 

och SIF. 

Experter på EFSA har granskat eventuella effekter av CP4EPSPS proteinet i två olika 

doser av mängden protein/ kg kroppsvikt genom munnen. De två doserna innehöll som 

högst 572 milligram protein/kg kroppsvikt och 817 milligram CP4EPSPS protein/kg 

kroppsvikt. EFSA:s experter stödjer sin rapport på ett matningsförsök på möss och 

resultaten illustreras i tabell 1. Mössens hälsa påverkades inte i negativ riktning genom 

intag av det ren framställda CP4EPSPS proteinet (Tabell 1). Den simulerade mag-och 

tarmvätskan bryter ner CP4EPSPS proteinet (Andersson et al. 2009, s. 16) (Tabell 2).  

Astwood och medförfattare arbetade efter en teori om att matallergener bör vara stabila 

i magsyra under längre tid för att kunna hinna nå tarmkanalen, där de sedan utövar sin 

allergiska verkan. De ville undersöka om allergener som finns i olika livsmedel kan vara 

mer stabila än andra växtproteiner när de exponerades för magsyra. Försöket gjordes för 

att utreda hur stabila proteinerna var i simulerad magsyra in vitro. Ett 

allergiframkallande ämne som inte bryts ner av mag- och tarmsystemet kan orsaka 

allergiska reaktioner. Barn är en riskgrupp som är extra känsliga för att utveckla allergi. 

Överkänslighet mot proteiner som finns i sojabönor kan orsaka kraftiga allergiska 

symptom (Astwood, Leach & Fuchs 1996, s. 1269).  

 Globulin, (B -subunit) som är ett starkt allergiframkallande protein i sojaböna 

var intakt efter en minut i simulerad magsyra (Astwood et al. 1996 s. 1270). 

 

 SKTI står för Soybean Kunitz Trypsin Inhibitor och utgör en lägre risk att 

orsaka matallergier än t ex globulin. SKTI -proteinet var mycket stabilt och bröts 

inte ner efter en minut i simulerad magsyra (Astwood et al. 1996, s. 1270).  

 

Om ett protein enkelt kan brytas ner av kroppens matsmältningsapparat minskar det 

risken för att utveckla allergier. Att undersöka hur intakta proteiner är i simulerad 

magsyra medför att det går att bedöma hur mag- och tarmsystemet hos människor bryter 

ner dessa ämnen. För att kunna göra en tillförlitlig riskutvärdering så bör även 

proteinernas egenskaper jämföras med kända allergena ämnen i en databas där denna 

information finns samlad. Det är också nödvändigt att undersöka hur intakta proteinerna 
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är i livsmedel som värms upp i köket och sedan väga samman all denna information i 

bedömningen. Detta är extra viktigt när försök görs med GM-grödor eftersom vi vet 

relativt lite om vilka hälsorisker de kan orsaka efter en längre tid (Astwood et al. 1996, 

s. 1272). 

Matningsförsök av råttor med NK603 har gett olika resultat för olika 

forskargrupper 
Olika forskargrupper har studerat hälsoeffekter hos råttor efter konsumtion av NK603 

och kommit fram till olika resultat. Hammond och medarbetare (2004) gjorde det första 

matningsförsöket, vars data sedan granskades och analyserades om av Séralinis 

forskargrupp (Spiroux de Vendômois et al. 2009). Därefter gjordes ett tvåårigt 

experiment med samma sorts råttor som visade extrema hälsoeffekter (Séralini et al. 

2012a). Den tvååriga studien godtogs inte av EFSA och vetenskapssamhället (EFSA 

2012a); Arbetet drogs tillbaka, men Séralini har svarat på kritiken och en större 

tvärvetenskaplig debatt om längden på toxicitetsstudier har satts igång.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka hur GM-majs, NK603 från det amerikanska företaget Monsanto 

påverkar människors och djurs hälsa. Denna litteraturstudie avser att ställa 

forskningsresultat från forskare med koppling till företaget Monsanto mot experiment 

utförda av andra forskare mot varandra för att bedöma om GM-majs NK603 från 

Monsanto är hälsofarligt eller inte. Kunskapsläget i dag kommer att analyseras och 

granskas kritiskt.  

Frågeställning: 

Har negativa effekter på hälsan hos djur som matats med GM-majs NK603 påvisats 

med säkerhet?  
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Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie.  

 

Vetenskapliga artiklar har sökts som belyser ämnet; Hälsoeffekter på organ och 

vävnader hos djur vid konsumtion av GM-majs NK603.  

 

Kriterier för utvalda källor: 

 

 Enbart vetenskapligt granskade källor, d. v. s. refereegranskade artiklar, 

inkluderas.  

 

 Artiklarna ska vara korrekt och vetenskapligt uppbyggda.   

 

 Artiklarna ska vara författade på engelska.  

 

 Denna litteraturstudies frågeställning ska vara belyst i artiklarnas abstract.  

 

 Innehållet i artiklarna ger information som matchar denna litteraturstudies syfte 

och frågeställning.  

 

 

Första delen är en sammanställning av den kunskap som finns för att ge överblick över 

ämnet.  

Litteraturstudien baseras på en jämförelse av resultaten hos vetenskapliga 

undersökningar, som belyser hälsoeffekterna av GM-majs NK603 vid matningsförsök 

av råttor. Artiklarna har sökts på databaser utifrån högskolebiblioteket i Gävles 

hemsida. Ett flertal artiklar som inte motsvarade denna litteraturstudies syfte och 

frågeställning valdes därför bort. Ovetenskapligt uppbyggda, och ej vetenskapligt 

granskade (icke refereegranskade) artiklar har uteslutits. En tillbakadragen artikel av 

Séralini et al. 2012a har inkluderats eftersom den är av relevans i den vetenskapliga 

debatt som har uppstått kring längden av toxikologiska vetenskapliga studier. Séralinis 

två-åriga experiment (2012a) har inkluderats i undersökningen, eftersom den utgör ett 

viktigt inlägg i GMO-debatten, rörande hälsoeffekterna vid konsumtion av GM-majs 

NK603. Enbart de artiklar och EFSA-rapporter som visar kontrasterande resultat har 

inkluderats eftersom de överensstämmer med denna litteraturstudies syfte och 

frågeställning.  
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För att komma framåt med litteraturstudien har jag fått synpunkter av min handledare, 

Sandra Wright. Jag har också fått lära mig om GMO och diskuterat hur jag ska utforma 

uppsatsen med min handledare. Jag har gjort en bred sökning efter vetenskapliga 

artiklar och relevant litteratur som berör ämnet GMO.  

I denna litteraturstudie har jag jämfört ett fåtal experiment vars metodologiska 

utformning liknar varandra men försökens resultat skiljer sig tydligt från varandra. Jag 

har gjort en djupare analys av dessa publikationer och haft möjlighet att ställa frågor till 

Anders Falk på Jordbruksverket och Christer Andersson på Livsmedelsverket. Anders 

Falk och Christer Andersson är experter inom GMO-frågor och har arbetat för EFSA 

med att bedöma GMO-ansökningar. Anders Falks breda kunnande inom statistik har 

varit till stor hjälp för mig när jag skulle analysera experimentens resultat som 

redovisades i tabeller och diagram. Jag har också haft möjlighet att fråga Christer 

Andersson om toxikologiska begrepp som har varit otydliga för mig när jag läste 

publikationerna.  

 

Forskningsetiska överväganden: 

En artikel av Séralini et al. (2012a) har kritiserats för att vara oetisk ur 

djurskyddssynpunkt. Den har använts eftersom resultaten visar på negativa effekter hos 

råttor som ev. skulle kunna extrapoleras till människor som konsumerar GM-majs 

NK603.  

 

En jämförelse av vetenskapliga matningsstudier 
Flera försök och yttranden från myndigheter ligger till grund för godkännandet av 

NK603. Det första vetenskapliga försöket som ingår i jämförelsen är ett som Hammond 

och medförfattare gjorde, en studie på 90 dagar där råttor av stammen Sprague-Dawley 

matades med glyfosattolerant majs NK603 från Monsanto. Spiroux de Vendômois och 

medarbetare analyserade om försöket som Hammond utförde. Rådata från denna studie 

gjordes tillgängliga för Dr. Séralinis forskarteam efter att Monsanto förlorat i ett 

domstolsärende (Spiroux de Vendômois, Roullier, Cellier & Séralini 2009, s. 707). 

Figur 10 illustrerar den kronologiska ordning som de vetenskapliga artiklarna 

publicerades i.  
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Figur 10. Figuren är en tidsaxel över den kronologiska ordning som nedanstående 

vetenskapliga artiklar och EFSA yttranden publicerades i. Händelserna har markerats 

med olika färger beroende på resultatens slutsatser var positiva (gul), skeptiska (vita), 

eller neutrala (orange), till intag av NK603.  

 

Publikationer; 
 Hammond, B. et al. (2004). Food Chem Toxicol. 42; 1003-1014 

 Spiroux de Vendômois, J. et al. (2009). Int J Biol Sci. 5; 706-726 

 Séralini, G-E. et al. (2012a). Food Chem Toxicol. 5; 4221-4231  

 EFSA Statement, (2012a). EFSA Journal. 10; 1-9  

 Séralini, G-E et al. (2012b). Food Chem Toxicol. 53; 476-483 

 EFSA Statement, (2012b). EFSA Journal. 10; 1-10 

 Séralini, G-E et al. (2014). Environmental Sciences Europe. 26; 1-17 

 

Dr. Séralini och hans forskarteam gjorde därefter ett tvåårigt försök där albinoråttor av 

stammen Sprague-Dawley matades med GM-majs NK603. Detta experiment, publicerat 

2012, försökte efterlikna Hammonds studie från 2004. Målet med försöket var att utreda 

om kroniska hälsoeffekter uppstår vid konsumtion över en längre tid av foder som 

framställts av GM-majs. Studien publicerades online den 19 september år 2012 

(Séralini, Clair, Mesnage, Gress, Defarge, Malatesta, Hennequin & Spiroux de 

Vendômois 2012a). Detta visas i Figur 10.  

Den Europeiska kommissionen gav då EFSA i uppdrag att utvärdera experimentet och 

den tredje oktober 2012 publicerades EFSA Statement (EFSA 2012a). Resultaten 
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ansågs inte trovärdiga och därför fanns ingen anledning till att återuppta 

riskutvärderingen av NK603. För att kunna utföra en slutgiltig granskning begärdes den 

kompletta labrapporten och försöksprotokollet in. EU -länder, som Belgien, Frankrike, 

Tyskland, Nederländerna, Danmark och Italien fick också möjlighet att utvärdera 

experimentet (EFSA 2012c). Den 28 november 2013 drogs den vetenskapliga artikeln 

om det två-åriga experimentet av Séralini tillbaka av Wallace Hayes, som är nuvarande 

redaktör för tidskriften Food and Chemical Toxicology (Hayes 2013). Se Figur 10.  

Artikeln drogs tillbaka eftersom försökets utförande hade ansetts bristfälligt enligt 

EFSA (EFSA 2012a); (Jendrysik 2013). Séralini och hans forskarteam skickade ingen 

ytterligare information. Den 23 november 2012 kom ett slutligt utlåtande från EFSA, 

där tidigare ståndpunkt upprepades och fastslogs. Se tidslinjen som illustreras i Figur 

10. Experimentets vetenskapliga standard var inte tillräckligt god för en 

säkerhetsutvärdering av NK603 (EFSA 2012b, s.1). Den 9 november 2012 publicerade 

tidskriften Food and Chemical Toxicology en vetenskaplig artikel elektroniskt där 

kritiken besvarades av forskargruppen (Séralini et al. 2012b).  

Den 24 juni år 2014 återpublicerades det två-åriga försöket. Anledningen till detta var 

att ESEU (Earth Science Education Europe) ville skapa en logiskt grundad debatt om 

detta. Målet var också att skapa en diskussion om olika vetenskapliga metoder, samt ge 

insyn i GMO-frågan (Séralini, Clair, Defarge, Malatesta, Hennequin & Spiroux de 

Vendômois 2014, s. 2). Detta illustreras i Figur 10.  

Resultat 

En jämförelse av de metoder som användes (Hammond et al. 2004 och 

Séralini et al. 2012a).   
I båda försöken användes hannar och honor från råttstammen Sprague-Dawley. Djuren 

var mellan 4-6 veckor gamla när matningsförsöken började (Hammond et al. 2004, 

s.1005 / Spiroux de Vendômois et al. 2009, s. 707 samt Séralini et al. 2012a, s. 4223). I 

Hammonds matningsförsök blandades kontroll- och referensfodret ut med Purina Test 

Diet. Fodret i kontrollgrupperna innehöll två olika dosnivåer majs som liknade NK603, 

men utan genen för glyfosattolerans. I behandlingsgrupperna matades råttorna med en 

låg (11 %) och en hög (33 %) dos foder med tillsats av NK603. Se Figur 11. I de 6 olika 

referensgrupperna matades djuren med ett foder med 33 % majs, från sorter som 

används inom kommersiell odling. Varje referensdiet blandades ut med en av 
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majssorterna och dessa innehöll inte toleransgenen mot glyfosat (Hammond, Dudek, 

Lemen & Nemeth 2004, s. 1005).   

 
Figur 11. Bilden illustrerar en av de Sprague-Dawley- råttor som användes som 

försöksdjur i matningsförsöket på 90 dagar, vilket utfördes av Hammond 2004, och vars 

metod upprepades i det två-åriga experimentet (Séralini et al. 2012a).  

 

Spiroux de Vendômois och medarbetare analyserade om data från Hammonds försök 

och påvisade att det uppstod skador på hjärtat, njurarna, levern och benmärgen hos 

djuren. När metoden som Hammond och medförfattare hade använt utreddes, visade det 

sig att referensfodren inte motsvarade GM-grödorna. Den mängd sockerarter, salter och 

ogräsrester som mättes upp varierade i alla de olika referensgrödorna. En blandning av 

de olika referensgrödorna skulle ha varit en mer stabil diet. Detta hade också uteslutit att 

referensfodren innehöll GM-majs. (Spiroux de Vendômois et al. 2009, s. 707). I det två-

åriga experimentet användes inga referensgrupper. I behandlingsgrupperna ingick det 

fler testfoder än i Hammonds matningsförsök och dessa blandades ut med tre dosnivåer 

av NK603, och NK603 som behandlades med Roundup® när majsplantorna odlades 

(Séralini et al. 2012). Se Figur 11. 
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Sammanfattning av resultat från Hammonds 90-dagars studie från 2004 
 Råttorna som matats med foder som framställts av NK603 hade inga 

avvikande viktförändringar vid jämförelse med de djur som ätit en 

kontroll, eller referensdiet.  

 Det uppstod rubbningar i balansen av urinämnen hos råttor som matats 

med NK603, men värdena var inte biologiskt relevanta.  

 När blodets sammansättning undersöktes kunde inga avvikande värden 

påvisas hos djuren i behandlingsgrupperna (Hammond et al. 2004, s. 

1007). Detta visas i Tabell 3.  

 Råtthannarna som matats med fodret som innehöll den högre dosen av 

NK603 hade lätt förhöjda värden av kalium och fosfor i urinen. Värdena 

låg inom standardavvikelsen. Se Tabell 3.  

 De råtthannar som hade ätit behandlingsdieten som innehöll 33 % av 

NK603, hade en lätt viktökning på hjärtat. Detta värde låg också inom 

standardavvikelsen. (Tabell 3).  

 När djuren obducerades konstaterades inga allvarliga skador på organen 

som kunde ha förorsakats av behandlingsfodret. Förändringarna uppstod 

oberoende av vilken foderblandning som gavs till djuren. De avvikande 

värden som upptäcktes vid obduktionen uppstår normalt hos Sprague-

Dawley råttor vid denna ålder.  

 De förändringar som upptäcktes när vävnaderna studerades i mikroskop 

uppstod normalt när Sprague-Dawley råttorna nådde en viss ålder 

(Hammond et al. 2004, s. 1011). 
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Sammanfattning av ytterligare analyser av Hammonds studie som utfördes 

av Spiroux de Vendômois m.fl., 2009 

Spiroux de Vendômois och författare analyserade om de rådata som Hammond och 

medarbetare erhållit i sin studie från 2004. En sammanställning av dessa resultat visas i 

Tabell 3. I denna publikation påvisades att råtthannar påverkades mer negativt av att 

matas med djurfoder som innehöll NK603 än råtthonor. De biverkningar som uppstod 

var främst koncentrerade till njurar, lever, hjärta, binjurar, mjälten, och kroppens 

blodbildande organ, det hematopoetiska systemet. Mängden NK603, som fodret var 

utblandat med hade betydelse för de följdverkningar som uppstod (Spiroux de 

Vendômois et al. 2009, s. 706).  

 

Tabell 3. Tabellen visar de värdeskillnader som uppstod i benmärgen, hjärtat, njurarna 

och levern när Spiroux de Vendômois et al. 20091 omvärderade resultaten som 

Hammond et al. fick i sin 90 -dagars studie från 2004. 

Parametrar Vecka Råtthannar 

(11 %)12 

Råtthannar 

(33 %) 

Råtthonor  

(11 %) 

Råtthonor 

(33 %)12 

Benmärg      

Absoluta 

lymfocyter2 

14  29  -23*  

Eosinofila 

granulocyter3 

(p) 

5 38*    

Lar Uni 

Cell11 

5   33**  
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1Spiroux de Vendômois et al. 2009  
2Absoluta lymfocyter har två funktioner. T-lymfocyter försvarar kroppen genom att 

angripa skadliga mikroorganismer. B-lymfocyter ökar kroppens motståndskraft genom 

att bilda antikroppar. Lymfocyter är vita blodkroppar. 
3Eosinofila granulocyter är vita blodkroppar som ökar i mängd vid en allergisk 

reaktion (Bjerneroth Lindström 2005).  
4Hjärtats % av hjärnans vikt; Hjärtats storlek i förhållande till hjärnans vikt mätt i 

procent.  
5Tydligheten av kreatinin i urinen; Ett förhöjt värde av kreatinin kan innebära att 

njurarnas förmåga att rena blodet har försämrats (Enander 2011a).  
6Mängden urinämnen i blodet; Förhöjda värden kan tyda på att njurarna har en nedsatt 

förmåga att rena blodet och att avgifta kroppen.  
7Kreatinin; Kreatinfosfat finns i musklerna. Vid muskelanspänning utvinner kroppen 

energi från kreatinfosfat och då blir kreatinin den restprodukt som bildas (Enander 

2011a).  

Parametrar Vecka Råtthannar 

(11 %) 

Råtthannar 

(33 %) 

Råtthonor 

(11 %) 

Råtthonor 

(33 %)  

Hjärta      

Hjärtats vikt 14  11**   

Hjärtats % av 

kroppsvikten 

14  9**   

Hjärtats % av 

hjärnans vikt4 

14  9*   

Njurar      

Tydligheten av 

kreatinin i 

urinen5 

5  42**   

Mängden kväve 

och urinämnen i 

blodet6 

5 -14* -13*    

Kreatinin7 5 -25* -23**   

Kalium8 14    13** 

Lever      

Leverns vikt 14  10*   

Leverns % av 

kroppsvikten9 

14  5*   

Alkalinfosfatas10 14   29*  
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8Kalium; Njurarna reglerar kaliumbalansen. Om kaliumnivån är onormalt hög kan detta 

indikera att njurarnas funktion är nedsatt (Enander 2011b).  
9Leverns % av kroppsvikten; Leverns storlek i förhållande till kroppsvikten mätt i 

procent.  
10 Alkalinfosfatas är aktivt i cellmembranet. Om detta enzym istället övergår till cellens 

omlopp och motverkar en inflammation som har uppkommit i kroppen kan detta minska 

blod och hjärnbarriärens förmåga att skydda hjärnan från toxiska ämnen. (Pike, Kramer, 

Blaauboer, Seinen & Brands 2014).  
11LarUni Cell: Procent av större celler utan cellkärna i benmärgen (Spiroux de 

Vendômois et al. 2009, s. 710).  
12 Med 11 % (låg) och 33 % (hög) menas den mängd NK603 som blandats ut med 

testfoder i behandlingsgrupperna.  

En kantlinje i tabellen påvisar skillnader i resultat mellan GMO och kontrollgrupperna 

utan att det finns skillnad mellan kontroll- och referensgrupper. Dubbel kantlinje i 

tabellen innebär att det finns skillnader mellan GMO och de 6 referensgrupperna.  

*p < 0,05 = den betydande skillnaden mellan behandlingsgrupperna och 

kontrollgrupperna.  

**p < 001 för de värden där signifikanta skillnader jämförs mellan behandlingsgrupper 

och kontrollgrupper.  
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Sammanställning av de huvudresultat som den franska forskargruppen 

(Séralini et al. 2014) fick i sin två-åriga studie 

I det två-åriga experimentet undersöktes 34 olika organ och på dessa analyserades 56 

vitala kontrollvärden.  I alla behandlingsgrupperna uppstod kroniska njurskador och 

råtthannarna utvecklade framför allt skador på levern. Detta visas i Tabell 4. 

Råtthonorna som matats med NK603 levde generellt kortare liv och dödligheten var upp 

till tre gånger så hög jämfört med kontrollgruppen. Majssorterna som fodren blandades 

ut med motsvarade varandra i sin fenotyp och det enda som skilde dem åt var 

toleransgenen mot glyfosat. När näringsinnehållet undersöktes närmare visade de sig 

innehålla en motsvarande mängd östrogenliknande växthormoner, s.k. isoflavoner 

(Séralini et al. 2014).  

Behandlingsdieterna innehöll i regel lägre halter av viktiga antioxidanter som kaffesyra 

och ferulsyra jämfört med fodren i kontrollgruppen. I alla behandlingsgrupper uppstod 

vävnadsdöd och blodstockning i levern hos djuren. Dessa skador var mellan 2,5 och 5,5 

gånger vanligare i de testgrupper där råttorna matats med NK603. Levrarna studerades i 

transmission elektron mikroskop för att utreda om NK603, och NK603 som behandlats 

med Roundup® när plantorna odlades, orsakade toxikologiska skador. Cellkärnornas 

struktur påverkades och nukleolerna blev mer sammanpressade. När nivån av enzymet 

Gamma-glutamyl transferas (GGT) ökar tyder detta på en försämrad leverfunktion.  

Hos de råttor som ätit foder framställt av NK603, och NK603 som utsatts för 

Roundup® ökade GGT med värden som var upp till 5,4 gånger högre jämfört med 

kontrollgruppen. I njurarna uppstod kraftiga inflammationer och dessa var förstadier till 

kroniska sjukdomar. Detta visas i Tabell 4. Den femtonde månaden utgjorde 

slutavläsningsdatum och då analyserades blodet och urinens biokemiska 

sammansättning. Detta var den tidpunkt då flertalet av råttorna fortfarande levde. Dessa 

testvärden indikerade att njurarnas funktion var försämrad. Den biokemiska obalansen 

som uppstod kunde härledas till njurfunktion i 76 % av fallen (Séralini et al. 2014, s. 4).  

 

 

 



 

35 

 

 

Sammanställning av tumörutveckling hos råttor av båda kön vid 

konsumtion av GM-majs NK603 från Monsanto (Séralini et al. 2014).  

 De råtthonor som matats med foder framställt av NK603 utvecklade större 

tumörer 94 dagar före djuren i kontrollgruppen. 

 Råtthonor löpte 5 gånger större risk att utveckla större svulster än råtthannar vid 

studiens slut, och 93 % av dessa var bröstcancertumörer. Detta visas i Tabell 4. 

 I två behandlingsgrupper spred sig cancern och bildade dottertumörer. Dessa 

uppstod i gruppen där råttorna matades med 11 % NK603 och även där djuren 

fick den högsta dosen av Roundup® utblandat i dricksvattnet.  

 Vid försökets slut hade 30 % av råttorna i kontrollgruppen utvecklat 

cancertumörer.  

 Vid experimentets slut hade mellan 50-80 % av råtthonorna som ätit foder 

framställt av NK603, eller fått Roundup® i dricksvattnet utvecklat 

cancersvulster. I regel utvecklade varje djur tre stycken tumörer (Séralini et al. 

2014, s. 6). Se Tabell 4.  

 Råtthonor som fått den lägsta dosen Roundup® utblandat i dricksvattnet 

utvecklade tumörer i bröstet oftare än råtthonor i kontrollgruppen.  

 I de grupper där råtthonorna fått tre olika halter av Roundup® i vattnet 

utvecklade djuren godartade tumörer i hypofysen. Den mikroskopiska 

undersökningen visade också att körteln förstorades.  

 Dödligheten berodde inte på mängden NK603 som blandades ut med fodret.  

 I behandlingsgrupperna där råtthonorna matats med foder framställt av NK603, 

och NK603 som behandlats med Roundup® dog 70 % av djuren. Detta var 

innan tidpunkten där dödligheten uppstod till följd av åldern (Séralini et al. 

2014, s. 8).  

 

 Råtthannarna som matats med behandlingsfoder dog i regel tidigare än djuren i 

kontrollgruppen. 

 I grupper där djuren matats med foder framställt av NK603 dog de första två 

råtthannarna av Wilm´s njurtumörer som motsvarade en fjärdedel av 

kroppsvikten. Råttorna fick avlivas och detta skedde 12 månader innan det första 

dödsfallet i kontrollgruppen.  
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 Råtthannar var mindre känsliga för Roundup® utblandat i dricksvattnet än 

råtthonor (Séralini et al. 2014, s. 8).  

 Den största skillnaden i antalet dödsfall skedde den sjuttonde månaden i den 

grupp där råtthannarna matats med den lägsta dosen NK603. Dödsfrekvensen 

var då upp till 5 gånger högre jämfört med kontrollgruppen (Séralini et al. 2014, 

s. 8). Se Tabell 4.  

 

EFSA:s invändningar mot den två-åriga studien som Séralini och forskare 

utförde 
EFSA:s expertpanel ansåg att det två-åriga matningsförsöket hade oklara mål och 

saknade ett flertal viktiga detaljer i rapportens utförande och diskussion. Séralini och 

medförfattare följde inte de OECD-riktlinjer som rekommenderas för toxikologiska 

eller cancerogena experiment som spänner över en längre tid. I de olika 

behandlingsgrupperna skulle minst 50 råttor av varje kön ha använts för att dra 

trovärdiga slutsatser om tumörutvecklingen. Resultaten skulle också ha varit mer 

tillförlitliga om det hade funnits flera kontrollgrupper (EFSA 2012a, s. 6).  

EFSA:s expertpanel (2012a) underkände studien av följande anledningar: 
 Det hade inte utförts några blindtester (EFSA 2012a, s. 6).  

 Det saknades specifika upplysningar om vilken sammansättning fodren bestod 

av eller om de innehöll mykotoxiner.  

 Det fanns inga uppgifter om hur de olika fodren hade lagrats.  

 Det fanns inga uppgifter om vilken mängd glyfosatrester som NK603, som 

behandlats med Roundup® innehöll. 

 Det saknades upplysningar om vilken foder/vattenmängd som djuren åt eller 

drack i behandlingsgrupperna.  

 Det saknades information om hur många råttor som det blev nödvändigt att 

avliva eftersom djurens lidande blev för stort. 

 Det togs testvärden vid ett flertal olika endpoints. Det fanns dock ingen komplett 

sammanställning över vad labproverna visade eller när slutavläsningarna gjordes 

i rapporten (EFSA 2012a, s. 7).  

 Det saknades en noggrann sammanställning över vilka sorters tumörer som 

råttorna utvecklade, eller vilka patologiska vävnadsförändringar som uppstod.  
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Det två-åriga experimentets vetenskapliga standard var inte tillräckligt god och 

rapporten kunde därför inte användas som säkerhetsutvärdering av NK603. Försöket 

påverkade heller inte den utvärdering av riskerna med glyfosat som gjordes vid denna 

tidpunkt. Séralini och hans forskarteam fick tillfälle att bemöta kritiken och lämna 

ytterligare information om experimentet (EFSA 2012a, s. 1).  

Séralini svarar på EFSA:s kritik i en artikel som publicerades online i 

tidskriften Food and Chemical Toxicology.  
Sprague-Dawley råttor har ett livsspann som omfattar 24 månader. Målet med försöket 

var att utreda hur djuren påverkades av att matas med ett djurfoder, utblandat med tre 

dosnivåer av NK603 under denna tidsperiod. Detta experiment är ensamt i sitt slag om 

att undersöka hur djuren påverkades av att äta ett foder framställt av NK603, som 

behandlats med Roundup® när plantorna odlades. Det finns inga framtagna anvisningar 

för experiment som utreder kroniska skador på organ eller tumörutveckling hos djur 

som orsakats av GM-grödor. Den skriftliga redogörelsen var i huvudsak anpassad för att 

beskriva toxikologisk inverkan på organ och vävnader. Forskargruppen har skrivit över 

26 vetenskapligt granskade publikationer som är sökbara över hela världen. Det 

kommer att publiceras flera framtida artiklar, som redogör för de resultat som inte 

rymdes i rapporten om det två-åriga experimentet (Séralini et al. 2012b, s. 478).  

Tjugo stycken djur ingick i de tio olika grupperna och detta stödjs av OECD-riktlinje 

452. Sprague-Dawley råttor är känsliga för att utveckla tumörer, och detta berättigade 

val av råttstam. Det utfördes neutrala blindtester och varje råtta chipmärktes för att 

underlätta fastställandet av identiteterna. Djurens dödsfrekvens ökade vid konsumtion 

av GM-fodret och detta styrktes av labprotokoll som fördes för varje enskild råtta. Se 

tabell 4. Det var angeläget att utreda om kontrolldieten innehöll östrogenliknande 

växthormoner. Det finns också en möjlighet att fodren som framställts av NK603, och 

NK603 som behandlats med Roundup® under odlingen är hälsovådliga på sätt som inte 

är kända för vetenskapssamhället idag (Séralini et al. 2012b, s. 478). 

De njurtumörer som råtthannarna utvecklade kan ha orsakats av Roundup®. Hypofysen 

tog stor skada hos råtthonor och det indikerar att GM-fodren orsakade störningar i 

hormonbalansen. Séralini och forskare tog hänsyn till lidandet och råttorna avlivades 

därför i enlighet med GLP, när tumörerna hade nått ett bestämt omfång. De djur som 

matades med testdieterna löpte upp till fyra gånger högre risk att utveckla större tumörer 

än de som ätit av kontrollfodret. Det går inte att säga med säkerhet att tumörerna 
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orsakades av GM-fodren och därför inkluderades rådata för tumörutvecklingen i 

rapporten om det två-åriga experimentet. Det går dock inte att utesluta att konsumtion 

av NK603 innebär en hälsorisk för människor (Séralini et al. 2012b, s. 480).  

Sammanfattning av EFSA:s slutgiltiga analys av den två-åriga studien som 

utfördes av Séralini et al. 2012:  
Den 23 november 2012 publicerades EFSA:s andra och slutgiltiga yttrande (EFSA 

Statement 2012b) där tidigare ståndpunkt fastslogs. Det två-åriga experimentet kunde 

inte utgöra en säkerhetsutvärdering av NK603, eftersom rapportens vetenskapliga 

standard var bristfällig. Grunden för detta beslut var EU-medlemsländernas analys av 

experimentet och Séralinis bemötande av EFSA:s och medlemsländernas utvärdering. 

EFSA kommer inte att återuppta säkerhetsutvärderingen för GM-majs NK603 från 

Monsanto igen (EFSA 2012b, s. 1). 

Sammanfattningsvis underkände EFSA den två-åriga studien av följande 

anledningar:  
 EU-medlemsländernas utvärdering indikerade att experimentets utformning 

innebar att det inte gick att ge tillräcklig vetenskaplig tyngd åt resultaten.  

 För att kunna dra tillförlitliga slutsatser om de tumörer som råttorna utvecklade 

skulle det ha varit minst 50 djur av vardera kön i de olika behandlingsgrupperna.  

 Det saknades tillräcklig information i försöket om när de olika slutavläsningarna 

gjordes.  

 Den valda råttstammen är känslig för att utveckla tumörer. Det låga antalet råttor 

i behandlingsgrupperna gjorde det svårt att bedöma om tumörerna som uppstod 

berodde på behandlingen, eller uppkom spontant hos djuren.   

 (EFSA 2012b, s. 5).  
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Tabell 4. EFSA och medlemsländernas kritik mot experimentet som utfördes av Séralini 

et al. 2012a, en jämförelse med ett liknande försök av Hammond et al. (2004), samt 

Séralinis bemötande av EFSA:s utvärdering (Séralini et al. 2012b). 

Metod och resultat Hammond et al. 

20041 

Séralini et al. 

2012a2 

Séralini et al. 

2012b3 

Djur Sprague-Dawley 

råttor. 

Sprague-Dawley 

råttor. 

Råttor som 

utvecklar tumörer 

spontant är att 

föredra i den här 

typen av försök. 

Antal referens / 

kontrollgrupper 

Sex stycken 

referensgrupper. 

Två 

kontrollgrupper.  

Noll 

referensgrupper.  

En kontrollgrupp.  

Historiska 

kontrolldata 

användes inte i 

experimentet.  

Om fodervärdena i 

referensgrupperna 

inte motsvarar 

varandra blir den 

naturliga 

variationen 

missvisande.  

Antal djur / 

behandlingsgrupp 

Tio 

försöksgrupper 

varav 20 råttor av 

varje kön /grupp.  

Analys av 

hematologi: Tio 

råttor / kön och 

grupp. 

 

Tjugo stycken, 

varav tio råttor av 

varje kön.  

Tio olika 

behandlingsgrupper.  

För toxikologiska 

studier7 

rekommenderar 

OECD 452 att 20 

råttor används i 

varje 

behandlingsgrupp.  

 

 

 

 



 

40 

 

 

Metod och 

resultat 

Hammond et al. 

20041 

Séralini et al. 

2012a2 

Séralini et al. 

2012b3 

Försök med 

Roundup® 

utblandat i 

dricksvattnet 

Ingen 

behandlingsgrupp. 

Tre olika doser av 

Roundup® 

utblandat i 

dricksvattnet. 

Djuren matades 

också med en 

kontrolldiet som 

innehöll 33 % majs 

utan toleransgenen 

mot glyfosat. 

Roundup® 

innehåller glyfosat 

och denna 

kombination är 

skadligare än 

enbart glyfosat. 

Blind experiment4 Inga uppgifter. Ingen information. Blind tester gjordes 

efter GLP8. 

Lab. diet.  Purina TestDiet Standard diet A04 

(Safe, France).  

Alla fodren 

innehöll 33 % 

majs. Ett foder som 

t. e. x. bestod av 11 

% NK603 

blandades ut med 

kontrollgrödan för 

att uppnå 33 %. 

Nivåer av GM-

majs NK603 i 

fodret5 

Två doser:  

11 %, och 33 %. 

Tre doser av 

NK603, och 

NK603 som 

behandlats med 

Roundup® under 

odlingen. 

Dosnivåerna var: 

11 %, 22 % eller 

33 % 
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Metod och resultat Hammond et al. 

20041 

Séralini et al. 

2012a2 

Séralini et al. 

2012b3 

Sammansättning av 

foder 

Behandlings-

foder:  

Purina TestDiet 

och  

NK603 i två 

doser. 

 

Kontrollfoder: 

Purina TestDiet. 

Fodret blandades 

ut med 

kontrollgrödan 

utan 

toleransgenen mot 

glyfosat i två 

olika doser. 

 

Referensfoder:  

Purina TestDiet 

och 6 

kommersiella 

majssorter. Varje 

foder blandades ut 

med en majssort. 

Behandlings- 

foder 1: 

Standard diet A04 

och tre doser av 

NK603 

 

Behandlings-

foder 2:  

Standard diet A04 

och tre doser av 

NK603 som 

behandlats med 

Roundup®. 

 

Kontrollfoder:  

Standard diet A04 

och närmast 

besläktade 

majsplanta utan 

toleransgenen mot 

glyfosat 

 

Fodren hade en väl 

avvägd 

sammansättning av 

näringsämnen. Det 

som skiljde majsen 

i kontroll- resp. 

behandlingsfodren 

åt var 

toleransgenen mot 

glyfosat. 

Djurfodrens 

lagringsförhållanden 

Ingen 

information. 

Ingen 

information.  

Auktoriserade 

laboratorier hade 

kontrollerat hur 

fodren lagrades. 

Mängden 

mykotoxiner i 

fodret6 

Nivån av 

aflatoxiner var 

inte hälsovådlig. 

Inga 

upplysningar. 

Mängden 

mykotoxiner var 

under gränsvärdet 

för skadliga nivåer. 
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Metod och 

resultat 

Hammond et al. 

20041 

Séralini et al. 

2012a2 

Séralini et al. 

2012b3 

Foder / 

vattenmängd 

som råttorna 

har ätit och 

druckit 

Djuren i alla tio 

grupper åt med god 

aptit. Vissa betydande 

skillnader iakttogs 

men dessa var inom 

standardavvikelsen.  

Djuren kunde äta 

och dricka efter 

behag. 

Riktlinjerna för 

OECD följdes 

och djuren hade 

fri tillgång till 

mat och vatten.  

Dosnivåer av 

kontroll, ref. 

och beh. majs, 

som blandades 

ut med 

LabDieten 

Kontrollgrupper:  

11 % & 33 %  

Behandlingsgrupper:  

11 % & 33 % 

Referensgrupper:  

33 % majs som 

används inom 

kommersiell odling 

Kontrollgrupp:  

33 % majs utan 

toleransgenen mot 

glyfosat 

Beh. grupp 1:  

11 %, 22 % eller 33 

% 

Beh. grupp 2:  

11 %, 22 % eller 33 

% 

 

Tumörer Inga uppgifter.  Råtthannar:  

njur- och 

hudtumörer  

 

Råtthonor:  

Djuren utvecklade 

godartade tumörer i 

hypofysen, samt 

bröstcancertumörer.   

Försöket belyser 

att det finns en 

eventuell risk för 

människor att 

utveckla 

cancertumörer 

vid konsumtion 

av NK603, och 

NK603 som 

behandlats med 

Roundup®. 
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Metod och 

resultat 

Hammond et al. 

20041 

Séralini et al. 2012a2 Séralini et al. 

2012b3 

Dödlighet av 

tumörer hos 

djuren 

Upplysningar 

saknas i rapporten. 

Två råtthannar som 

ätit NK603, eller 

NK603 som 

behandlats med 

Roundup® dog av 

njurtumörer 

Den första råtthonan 

som ätit 22 % NK603 

dog av en 

bröstcancertumör 

Rådata för detta 

visas i resultatet 

eftersom det inte är 

möjligt att säga med 

100 % säkerhet att 

djurens tumörer 

uppstod vid 

konsumtion av 

behandlingsfodren. 

Leverskador  Inga skillnader 

jämfört med 

kontrollgrupperna, 

där det också 

uppstod kroniska 

inflammationer.  

Råtthannar i alla 

behandlingsgrupperna 

löpte 2,5 -5,5 gånger 

högre risk att 

utveckla leverskador 

än de djur som ätit av 

kontrolldieten.  

Observationer i 

elektronmikroskop 

visade att 

transkriptionen av 

mRNA och rRNA 

minskade och detta 

tyder på 

förgiftningssymptom 

i levern. 

Njurskador Inga skillnader 

jämfört med 

kontrollgrupperna. 

Djuren i beh. 

grupperna löpte över 

80 % högre risk att 

utveckla njurskador 

än kontrollgruppen. 

Njurfunktionen 

försämrades och det 

uppstod kraftiga 

inflammationer. 

Opartiska blindtester 

visade att njurarna 

var det organ som 

tog näst störst skada 

av GM-fodren.  

 

 

 

 



 

44 

 

1 Hammond et al. 2004 
2 Séralini et al. 2012a 
3 Séralini et al. 2012b 
4 Blindtester utförs av forskare som inte vet om värdet tas ifrån en kontroll- eller en 

behandlingsgrupp. Dessa kontroller görs för att experimentet ska vara opartiskt.  
5 Dosnivåerna av GM-majs NK603 (11 %, 22 % eller 33 %), som blandades ut med ett 

testfoder.  
6 Mykotoxiner är hälsovådliga ämnen som avsöndras från mögelsvampar.  
7Toxikologiska studier undersöker kroniska skador på organ och vävnader som orsakas 

av fodret.  
8Good Laboratory Practise 

 

Medlemsländernas utvärdering av Séralinis studie (2012a) 
Europeiska Kommissionen gav EFSA i uppdrag att analysera Séralinis två-åriga 

experiment. EFSA begärde i sin tur att få en bedömning från EU:s medlemsländer 

angående vilka hälsoeffekter som kan uppstå vid konsumtion av GM-majs NK603 

(EFSA 2012c).  

Belgien 
Belgiens folkhälsominister gav BAC (Biosafety Advisory Council) i uppdrag att 

analysera Séralinis försök från 2012a. Forskarna är specialister i toxikologi, onkologi, 

klinisk biologi, hematologi och statistik.  

 De människor och djur som äter livsmedel och foder, som framställts av NK603 

utsätter sig inte för några kända hälsorisker.  

 Det var oklart vilka olika tumörsorter som djuren utvecklade och diagrammen 

skulle ha varit överskådligare.  

 När lever och njurvärdena analyserades hittades inga onormala förändringar 

(EFSA 2012c). 

 Att mäta nivån av kreatinin i råttors urin ger inte tillförlitliga testvärden för att 

utreda eventuell risk för människor att utveckla njurskador.  

 Det saknades uppgifter om det gjordes blindtester.  

 Försöksdjuren i de olika grupperna var fler än i många andra experiment av den 

här typen, men antalet skulle ändå ha varit högre.  

 Det statistiska underlaget var otillräckligt för att visa att råttor som ätit GM-

fodren löpte större risk att dö av dessa än djuren i kontrollgruppen.  
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 Det var värdefullt att matningsförsöket löpte över djurens hela livscykel 

eftersom de flesta försök av den här typen görs på tre månader.  

 I framtida matningsstudier kan antalet försöksgrupper vara större och en annan 

råttstam skulle kunna användas.  

 Experimentet visar att foder som framställts av NK603, och NK603 som 

behandlats med Roundup® kan vara hälsovådligt för råttor och därför behöver 

det göras fler försök (EFSA 2012c).  

 

Tyskland 
Tyska BfR (Federal Institute for Risk Assessment) ansåg att Séralini och medförfattare 

inte kunde dra de slutsatser som de gjorde, eftersom det fanns brister i rapporten.  

 Det två-åriga experimentet följde inte de OECD-riktlinjer som 

rekommenderades för matningsförsök över en längre tidsperiod.  

 De dosnivåer av Roundup®, som djuren fick varje dag var inte tydligt angivna i 

de försök där denna herbicid blandades ut med dricksvattnet.  

 Det finns ett behov av att utföra ytterligare studier för att utreda hur exponering 

för glyfosat kan inverka på hälsan över en längre tidsperiod.  

 Det var inte möjligt att säga med säkerhet att de tre olika dosnivåerna av 

Roundup® i dricksvattnet förorsakade den ökade dödligheten hos råtthannarna.   

 Det fanns en statistisk möjlighet att njurtumörerna som råtthannarna utvecklade, 

inte orsakades av behandlingsfodren (EFSA 2012c).  

 Sprague-Dawley råttor är känsliga för att utveckla bröstcancertumörer.  

 

Danmark 

Danish Technical University (DTU) analyserade rapporten och konstaterade att den 

hade ett flertal brister. Det kunde därför ifrågasättas varför studien publicerades i en 

tidskrift för vetenskapligt granskade artiklar.  

 

 Det skulle ha ingått fler försöksdjur i de olika grupperna, och de OECD- 

riktlinjer som har framtagits för längre matningsförsök respekterades inte.  

 De OECD-riktlinjer som har utformats för hur statistiska data ska presenteras 

förbisågs.  
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 De tumörer som djuren utvecklade kunde ha uppstått naturligt hos denna 

råttstam (EFSA 2012c).  

 Djuren utsattes för ett stort lidande eftersom tumörerna fick växa så länge innan 

råttorna avlivades och detta var inte etiskt försvarbart.  

 Njurskadorna, som orsakades av de lägre nivåerna av kaffesyra och ferulsyra i 

NK603 berodde inte på GM-växten. Alla majssorter som har reducerade halter 

av dessa antioxidanter kan försämra njurfunktionen (EFSA 2012c).  

 

Frankrike 
En utredning utfördes också av ANSES (French Agency for Food, Environment and 

Occupational Health & Safety), som menar att experimentet var framåtsträvande. Det 

behöver utföras ytterligare forskning om hur konsumtion av GM-grödor påverkar hälsan 

över en längre tid (EFSA 2012c).  

 Det saknades data i rapporten för att kunna styrka att djurens lever, njurar och 

hypofys tog skada och att råtthonorna utvecklade bröstcancertumörer.  

 I de försök där djuren fick Roundup® utblandat med dricksvattnet var skillnaden 

mellan den högsta och lägsta dosen för stor. Därför kunde sjukdomssymptomen 

som uppstod inte vara dosrelaterade. Det är heller inte troligt att sjöar är 

förorenade med dessa nivåer.  

 De rådata som Séralini och medförfattare skickade omvärderades, och resultaten 

visade att de råtthonor som ätit 22 % av båda behandlingsfodren inte levde 

kortare liv än djuren i kontrollgruppen.  

 De råtthannar som ätit fodret som bestod av 22 % NK603, eller fått mellandosen 

av Roundup® utblandat i dricksvattnet löpte inte ökad risk att utveckla 

leverskador.  

 Råtthonorna som fått den mellersta dosen av Roundup® utblandat i dricksvattnet 

utvecklade inte fler bröstcancertumörer än kontrollgruppen (EFSA 2012c). 

 Det saknades uppgifter i rapporten för att dra slutsatsen att NK603, och NK603 

som behandlats med Roundup® orsakade störningar i råttornas hormonbalans.  
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Italien  
National Institute of Health (ISS) ansåg att det statistiska underlaget i Séralinis två-åriga 

experiment (2012a) var otillräckligt för att påvisa med säkerhet att GM-majs NK603 

orsakar tumörer eller bestående skador på organ.  

 Det framkom inte vilka mål experimentet hade i rapporten.  

 Det skulle ha funnits en motsvarande kontrollgrupp till varje behandlingsgrupp.  

 Det saknades tydliga uppgifter om vilken sammansättning de olika fodren hade. 

Det framkom heller inte i rapporten om de innehöll spår av tungmetaller eller 

mykotoxiner.  

 Det finns ett behov av att utföra ytterligare två-åriga experiment för att utreda hur 

konsumtion av genetiskt modifierade grödor inverkar på hälsan över längre tid 

(EFSA 2012c)  

 

Nederländerna 
Office for Risk Assessment and Research (BuRO) menar att resultaten från Séralinis 

två-åriga experiment baserades på ofullständiga statistiska data.  

 Det skulle ha inkluderats ett större antal försöksdjur i de olika grupperna.  

 Behandlingsfodren var inte balanserade och därför kunde de biverkningar som 

uppstod ha orsakats av foderblandningarna och inte av NK603, eller NK603 som 

behandlats med Roundup® när plantorna odlades.  

 Tidigare studier som har gjorts på råttor och möss har visat att glyfosat, som 

komponent i Roundup® inte orsakar cancertumörer när det används på 

nyttogrödor.  

 Antalet råttor i behandlingsgrupperna var för lågt för att dra slutsatsen att de 

elakartade tumörerna orsakades av rubbningar i hormonbalansen.  

 Försökets rådata för de biokemiska värdena inkluderades inte i rapporten. Den 

statistiska analysmetoden valdes enbart för att hitta betydande skillnader i 

behandlingsgrupperna (EFSA 2012c).  
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Sammanfattning av resultat:  
Denna litteraturstudie kommer inte fram till att NK603 är mer hälsofarligt än majs med 

avsaknad av toleransgenen mot glyfosat. Resultatet är baserat på endast två 

vetenskapliga studier: Hammond et al. 2004 / Spiroux de Vendômois et al. 2009 samt 

Séralini et al. 2014. Matningsförsöken har testats på en sorts råttor (Sprague-Dawley). 

En testdiet har använts och blandats ut med GM-majs NK603 i tre olika fodermängder. 

Det experiment som Séralini et al. 2014 utförde är det enda längre toxikologiska 

försöket i sitt slag. Séralinis experiment kritiserades hårt av EFSA:s GMO panel och 

medlemsländer i EU som Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och 

Italien.  

Diskussion  

Egen analys av studiernas resultat (Hammond et al. 2004 / Spiroux de 

Vendomois et al. 2009 samt Séralini et al. 2014).  
Det är i nuläget inte möjligt att säga att mat och foder som framställts av NK603 utgör 

en hälsorisk. Denna litteraturstudie baseras på enbart två vetenskapliga försök 

(Hammond et al. 2004 / Spiroux de Vendômois et al. 2009 samt Séralini et al. 2014). 

Det två-åriga experimentet är ensamt om att utvärdera om konsumtion av mat eller 

foder framställt av en GM-växt, som behandlats med Roundup® är hälsovådligt 

(Séralini et al. 2012b, s. 476). Rapporten kunde inte utgöra en säkerhetsutvärdering för 

NK603 eftersom den vetenskapliga standarden var otillräcklig (EFSA 2012b, s 1). Det 

två-åriga matningsförsöket är framåtsträvande.  Experimentet kan också medföra att det 

blir praxis att utföra toxikologiska och cancerogena försök, som utreder hälsoeffekter 

vid konsumtion av GM-växter över en längre tid. Det är nödvändigt att utforma OECD-

riktlinjer för experiment där djur matas med GM-grödor eftersom det inte finns sådana 

anvisningar i dag (Séralini et al. 2012b, s. 278).   

De olika referenssorterna som användes i Hammonds försök motsvarade inte 

näringsvärdet i NK603. Det saknades också uppgifter i rapporten som säkerställde att 

kontroll- och referensfodren inte innehöll spår av NK603 (Spiroux de Vendômois et al. 

2009, s. 707). Detta skulle i så fall kunna förklara varför det inte uppstod några 

signifikanta förändringar i behandlingsgrupperna. Det två-åriga experimentet var en 

utökad version av Hammonds studie och det uppstod kroniska skador på organen 
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(Séralini et al. 2014). Detta matningsförsök visar hur lite vi vet om långtidseffekter vid 

konsumtion av GM-majs, eftersom det har gjorts så få studier inom detta kontroversiella 

område. EFSA utvärderade rapporten om det två-åriga experimentet inom tre veckor 

och bad om ytterligare information av författarna (EFSA 2012a, s. 1). Inom femton 

dagar efter att Séralini och forskare hade bemött kritiken kom EFSA:s andra och 

slutgiltiga yttrande med EU-ländernas utvärdering (EFSA 2012b). Denna snabba 

handläggning medför att det går att ifrågasätta hur omsorgsfullt EFSA, och 

medlemsländernas bedömning av experimentet har utförts.  

Forskare med anknytning till GRACE -projektet gjorde en analys av alla tre 

arbetena (Hammond et al. 2004, Spiroux de Vendômois 2009 och Séralini 

et al. 2012a)  
Forskare med anknytning till GRACE-projektet granskade alla tre arbetena och ansåg 

att samtliga försök hade brister i rapporteringen. EFSA har inte kritiserat 

matningsförsök som utförts med en liknande metod lika skarpt som den två-åriga 

studien.  

 Målsättningen med det två-åriga experimentet var lika tydlig som i det försök 

som utfördes av Hammond och medförfattare.  

 Valet av Sprague-Dawley råttor var motiverat eftersom det är lättare att fastställa 

med säkerhet att ett GM-foder är cancerframkallande om djuren utvecklar 

tumörer spontant. Det två-åriga försöket var en förbättrad version av Hammonds 

studie och därför valdes denna råttstam, men detta har EFSA inte tagit hänsyn 

till. Det är praxis att använda denna typ av djur vid cancerogena experiment.  

 Det framgick inte om det hade utförts blindtester i någon av rapporterna. Séralini 

och forskare förklarade att dessa kontroller hade gjorts för enskilda labprover. 

Monsanto har utfört matningsförsök utan att göra blindtester, men detta har 

EFSA förbisett (Meyer & Hilbeck 2013).  

 Inget av försöken förklarade närmare vad de olika djurfodren innehöll.  

 Det framkom inte hur fodren hade lagrats i varken Séralini, eller Hammonds 

rapport.  

 Det fanns inga exakta uppgifter i något av experimenten om vilken mängd 

glyfosat som behandlingsfodren innehöll. Det var möjligt att NK603, som 

djurfodret framställdes av i Hammonds studie också behandlades med 

Roundup® under odlingssäsongen.  
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 Det gavs inga detaljerade uppgifter i något av försöken om vilken aptit djuren 

hade och det var oprofessionellt av EFSA att kritisera enbart ett av experimenten 

för detta.  

 Den säkerhetsutvärdering som gjordes för NK603 (EFSA 2012b) baserades på 

Hammonds studie från 2004. Kontrollvärdena för organ och vävnader ansågs 

vara normala eftersom de statistiska metoderna som användes medförde att 

standardavvikelsen minskade.  

 

När matningsförsök av den här typen görs ska sammansättningen hos GM-plantan 

jämföras med den närmast besläktade kontrollgrödan för att ge säkra och trovärdiga 

resultat. Hammond och medförfattare valde inte referensgrödor som motsvarade den 

majs som odlas inom EU. Den djupare analysen som gjordes av forskarna med 

anknytning till GRACE-projektet visade att endast en av majssorterna var av relevans ur 

denna synpunkt. EFSA var inte neutrala när de baserade sin riskutvärdering på 

Hammonds studie från 2004 och det visar att de sakkunniga experterna hade 

dubbelmoral (Meyer & Hilbeck 2013, s. 8).  

GRACE-projektet är en förkortning för The GMO Risk Assessment and 

Communication of Evidence. Projektet startades på uppdrag av den Europeiska 

kommissionen för att utreda vilka hälsorisker som kan uppstå vid konsumtion av 

genetiskt modifierade växter. Forskare med anknytning till GRACE-projektet gör 

vanligtvis kortare tre-månaders försök där djur matas med foder som framställts av GM-

växter och sedan utreds hälsoeffekterna. Inom detta projekt kan även längre 

matningsförsök göras. Experimenten kan utföras in vitro, som betyder; i glas och då 

undersöks organen och vävnaderna under mikroskop vid en obduktion. Försöken kan 

också göras in silico, som innebär att experimentet görs som en datasimulering, eller 

genom att analysera försök som har utförts av forskare eller experter med anknytning 

till GM-företag eller intresseorganisationer (Zeljenková, Ambrušová, Bartušová, Kebis, 

Kovrižnych, Krivošíková, Kuricová, Líšková, Rollerová, Spustová, Szabová, Tulinská, 

Wimmerová, Levkut, Révajová, Ševčíková, Schmidt, Schmidtke, Paz & Corujo 2014).  
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Exempel på vetenskapliga studier utförda av forskare med ekonomisk 

koppling till Monsanto 

Vid djurförsök som utfördes på tjurar som matades med NK603 förändrades inte 

strukturen hos nötköttet av att djuren åt GM-fodret. Fodervärdet var heller inte lägre vid 

jämförelse med djurmat som framställts av konventionella majssorter (Erickson, 

Robbins, Simon, Berger, Klopfenstein, Stanisiewski & Hartnell 2003, s. 2600). 

Ett ytterligare experiment som gjordes på grisar visade på liknande resultat. Halterna av 

protein, vatten och fett var lägre i grisarnas longissimus- muskler, men djurmaten 

ansågs ändå vara väl lämpad som gödning till grisar (Fischer, Lewis & Miller 2002, s. 

7). Vid ett försök som gjordes på kor som ätit djurfoder framställt av NK603 gav djuren 

en lägre mängd mjölk, jämfört med djuren i kontrollgruppen. Detta förändrade dock inte 

de slutsatser som experterna drog om vilka hälsoeffekter som skulle kunna uppstå vid 

konsumtion av NK603. Näringsvärdet i djurmaten försämrades inte av att GM-växten 

innehöll en toleransgen mot glyfosat (Grant, Fanning, Kleinschmit, Stanisiewski & 

Hartnell 2003, s. 1711).  

 

En analys av två försök som utförts tidigare där grisar matades med djurfoder som 

innehöll NK603 visar också på liknande resultat. Djurfoder som framställts av GM-

växten lämpar sig väl som mat till grisar (Hyun, Bressner, Lewis, Fisher, Stanisiewski 

& Hartnell 2004, s. 579). Fler försök har gjorts där mjölkkor har matats med foder som 

framställts av NK603 där slutsatserna också var likartade. Djurfoder som har framställts 

av NK603 är lika näringsrikt som djurmat som tillverkats av majssorter, utan 

toleransgenen mot glyfosat (Ipharraguerre, Younker, Clark, Stanisiewski & Hartnell 

2002, s. 1741). För att utreda om näringsvärdet var lägre i spannmål och djurfoder som 

framställts av NK603 samlades ett flertal prover in från olika fältstudier. Det är inte 

hälsovådligt för människor och djur att äta varken livsmedel eller djurfoder som 

framställts av NK603. (Ridley et al. 2002, s. 7235).  Experter som utförde ett djurförsök 

där kycklingar matades med NK603 kom också fram till motsvarande slutsatser. Djuren 

tillväxte normalt och köttets struktur försämrades inte. Fodervärdet hos djurmaten 

kunde även här jämföras med referensfodren och den närmast besläktade kontrollgrödan 

(Taylor, Hartnell, Riordan, Nemeth, Karunanandaa 2003, s. 443).  
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Séralinis två-åriga experiment har startat en debatt om vikten av att längre 

toxikologiska studier utförs.  
För att utreda vilka hälsorisker som finns vid konsumtion av GM-växter bör ämnet 

granskas av en sakkunnig allmänhet. Detta skulle medföra att fler fakta samlas in och att 

forskningen gör framsteg i detta kontroversiella ämne. Symptom på förgiftning som inte 

är kronisk visar sig efter en tiondel av råttornas livscykel och därför utförs tre-månaders 

försök. Dessa experiment förklarar inte orsaken till biverkningarna, eftersom det är svårt 

att avgöra om de berodde på fodret eller uppkom spontant hos djuren. De 

säkerhetsutvärderingar som EFSA har gjort för GM-grödor har alltid varit positiva och 

detta blev ämnet för en vetenskaplig debatt om vetenskapliga metoder för toxikologiska 

studier. En grupp experter menade att de kortare studier som görs idag är tillräckliga för 

att utreda vilka hälsoeffekter som kan orsakas vid konsumtion av livsmedel, som 

framställts av GM-grödor. De toxikologer som utför försöken ska ha den kompetens 

som krävs för att bedöma om resultaten är av biologisk relevans eller inte (Demortain 

2013).  

Det finns två olika sidor av GMO-debatten. Tjänstemän på EFSA, företag som 

Monsanto och även olika länders livsmedelsverk är i regel mer positiva till GM-grödor. 

Forskare som Dr. Séralini och Spiroux de Vendômois har en mer skeptisk inställning. 

De vetenskapliga artiklar som dessa författare har publicerat utmanar fackmännens 

förhållningssätt till toxikologi. Det två-åriga experimentet emotsätter sig det 

vetenskapliga tänkesättet som stödjer sig på beprövade tillvägagångssätt och etablerade 

OECD-riktlinjer. Séralini och medförfattare menar att den vetenskapliga inställningen 

till GM-grödor inte är neutral i Europa. Den statistiska metoden som dessa forskare har 

använt i sitt experiment har öppnat upp för en mer nyanserad debatt. (Demortain 2013, 

s. 741).  

Proteiner med ovanliga strukturbindningar kan orsaka matallergier 
Det finns ett flertal proteiner som är hälsovådliga för människor eftersom de kan orsaka 

kroniska skador. Forskningen har gjort det möjligt att framställa proteiner med ovanliga 

strukturbindningar. Det finns ett stort behov av att utföra in vitro studier för att 

undersöka om dessa proteiner är svårare att spjälka sönder för mag-och tarmfloran 

(Sjoblad, Mc Clintock & Engler 1992, s. 8).   
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Harrison och medförfattare har anknytning till Monsanto. Matningsförsök som gjorts på 

möss in vivo, visar att EPSPS-proteinet spjälkas sönder av SGF och SIF. 

Beståndsdelarna i GM-frön har också analyserats. Det är inte hälsovådligt att konsumera 

GM-soja för människor eftersom växten har ett näringsvärde som motsvarar den 

närmast besläktade kontrollgrödan. CP4EPSPS-proteinet orsakar inga matallergier 

eftersom det saknar de egenskaper som kännetecknar allergiframkallande ämnen 

(Harrison et al. 1996, s. 728). 

De båda genkasetterna för NK603 medförde att behandlingsfodren innehöll lägre nivåer 

av kaffesyra och ferulsyra. Detta skulle kunna orsaka störningar i råttornas 

hormonbalans eller ge upphov till andra hälsorisker som är okända för 

vetenskapssamhället idag (Séralini et al. 2014, s. 13).  

Konsumtion av genetiskt modifierade grödor kan leda till mutationer i 

människors och djurs DNA.  

Det finns en risk att transgener ska växelverka med DNA:t i värdväxten. Detta sker 

också normalt i växtceller när DNA-molekylerna kopierar sig själva. Det förekommer 

naturligt i ett flertal olika nyttoväxter att kloroplast- DNA förflyttar sig i arvsmassan. 

Detta sker också i NK603, men behöver inte betyda att konsumtion av foder som 

framställts av GM-växten orsakar matallergier. Kloroplastsekvenserna motsvarar inte de 

strukturbindningar som finns i allergiframkallande eller skadliga proteiner. Majs har 

alltid haft ett genom som till stor del består av hoppande DNA (Food Standards 

Australia New Zealand 2003, s. 11).  

 

DNA:t i majs består till hälften av transposoner (Jooper-Jaan 2004, s. 16). Hoppande 

gener kan kopiera sitt eget DNA och förflyttar sig på detta vis från en plats till en annan 

i den eukaryota cellen. Transposoner kan inte röra sig mellan olika växtceller. När 

hoppande gener förflyttar sig till en ny plats medför detta att basparen bredvid den 

position som transposonen precis lämnade ändrar följd på baserna. Detta kan leda till att 

det uppstår mutationer i DNA-spiralen (Brändén 2003, s. 100).  

 Om två hoppande gener hamnar intill varandra kan detta medföra att de slår sig 

ihop och bildar en större transposon. Den del av växtcellen som fanns mellan de 

hoppande generna kommer då också att införlivas i denna typ av DNA. När den 

nybildade hoppande genen byter plats i cellen kommer också cellfragmentet att 
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kopieras. Detta kan leda till att större delar av arvsmassan byter plats i cellen när 

transposonerna fördubblar sitt DNA via transposition.  

 Antibiotikaresistens kan uppstå om ett fragment av en bakterie ändrar position i 

cellen med hjälp av hoppande gener. Om denna nybildade transposon hoppar in i 

en plasmid finns det en liten risk att bakteriens genom överförs till en ny cell, 

eftersom plasmiden förflyttar den dit. Om det sker mutationer i en bakteries 

genom och transposonen överför detta till en plasmid kan det starta en process 

som leder till att organismen blir resistent mot antibiotika (Brändén 2003, s. 

100).  

 

Cancer uppstår när celler delar sig på ett okontrollerat sätt. Proto-onkogenerna har 

betydelse för uppkomsten av vissa tumörsjukdomar. Dessa finns normalt i alla levande 

celler och kontrollerar celldelningen och cellernas tillväxt. När det sker mutationer i 

proto-onkogenerna har de omvandlats till onkogener. Detta kan också ske genom 

translokation, som innebär att gener byter plats med varandra i DNA-spiralen. 

Suppressorgener kodar för proteiner som hämmar cellernas tillväxt. Om dessa inte 

fungerar som de ska kan detta också ge upphov till okontrollerad celldelning (Ernberg 

1996).  

Suppressorgener uttrycks i par och för att de ska sluta fungera normalt så måste 

mutationen också vara dubbel. Ett flertal olika tumörsjukdomar uppstår på grund av att 

det sker mutationer eller andra förändringar i dessa gener. För att en individ ska 

utveckla cancer så krävs det att detta äger rum i både onkogener och suppressorgener 

(Erlandsson-Albertsson 1996, s. 106). Den första suppressorgen som har upptäckts är 

Rb- genen som finns på kromosomplats nummer 13. Om denna gen slutar att fungera 

som den ska kan detta ge upphov till ett flertal cancerformer som till exempel Wilm´s 

njurtumörer och bröstcancer. (Ernberg 1996, s. 52).  

Kemikalier kan orsaka att suppressorgener slutar att fungera normalt. P53-genen finns 

på kromosomplats 17. Om det sker mutationer i denna gen utgör detta en stor risk för 

människor att utveckla cancer.  

 Kemikalier kan orsaka att denna gen aktiveras.  

 När p53-genen är verksam börjar den att koda för proteiner som hindrar DNA-

molekylen från att kopiera sig själv och detta medför att cellen inte delar sig.  
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 Ett flertal olika enzymer reparerar nu de skador som har uppstått i DNA-

spiralen.  

 Kemiska preparat, t. e. x. glyfosat som komponent i Roundup® kan medföra att 

det tar längre tid än normalt att återställa de skador som har uppstått i cellen.  

 När DNA-molekylen fungerar som den ska avaktiveras p53-genen och 

celldelningen kan återupptas.  

 Kemikalier kan orsaka bestående skador på arvsmassan. Om cellen trots det 

fortsätter att dela på sig kan detta leda till att det uppstår mutationer. Detta kan i 

värsta fall leda till okontrollerad celldelning, och tumörbildning om en onkogen 

blir påslagen (Ernberg 1996, s. 55).  

 

En svaghet i denna litteraturstudie är att resultaten inte baseras på ett matningsförsök 

med GM-växter. Detta har inte varit praktiskt genomförbart, eftersom företag som 

Monsanto och Pioneer är rädda om sina patent och inte vill att studenter och forskare 

ska ha tillgång till GM-frön.   

GMO-debatten idag 
Det två-åriga experimentet åskådliggör att djurmat som innehåller NK603, och NK603 

som behandlats med Roundup® under odlingen är hälsovådliga för råttor. Det tar tid för 

bestående skador som orsakas av GM-foder att visa sig och därför är det viktigt att 

utföra längre matningsförsök. I Dr. Séralinis två-åriga experiment utvecklade 

råtthonorna tumörer 94 dagar tidigare än djuren i kontrollgruppen (Séralini et al. 2012a). 

En vetenskaplig undersökning som utfördes i USA, i delstaterna Iowa och North 

Carolina visar att glyfosat kan orsaka vissa cancertyper. Personer som arbetade med 

ogräsbekämpning och som då även exponerades för glyfosat var delaktiga i försöket. 

Sambandet mellan arbetarnas ålder och risken att utveckla olika typer av cancer var en 

av faktorerna som undersöktes. Resultaten visade att arbetarna löpte 80 % högre risk att 

utveckla melanom som är en allvarlig typ av hudcancer, när de exponerades för 

glyfosat. Detta var också åldersrelaterat. Det fanns också ett betydande samband mellan 

användandet av glyfosat, och risken att utveckla benmärgscancer bland ett fåtal av 

arbetarna i de båda delstaterna där studien ägde rum (De Roos, Blair, Rusiecki, Hoppin, 

Svec, Dosemeci, Sandler & Alavanja 2005). Det finns en möjlighet att cancer kan 

uppkomma till följd av mutationer i DNA-spiralen. Ett försök som har utförts på 

brednosade krokodiler visar att glyfosat som komponent i Roundup® kan orsaka skador 
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på djurens DNA. I detta experiment exponerades varje krokodilägg för tio olika doser 

av Roundup®, och dessa dosnivåer höjdes stegvis. De krokodiler som utsattes för en 

dos på 500 mikrogram eller högre löpte en tydligt ökad risk att utveckla skador på 

arvsmassan. Försöket visade att DNA:t hos brednosade krokodiler påverkades negativt 

när djuren utsattes för glyfosat som komponent i ogräsmedlet Roundup® (Poletta, 

Larrierra, Kleinsorge & Mudry 2008, s. 95). Vi vet för lite om vilka hälsorisker som 

orsakas av dessa grödor i dag för att kunna dra några definitiva slutsatser. Framtida 

försök skulle kunna utformas med en liknande vetenskaplig metod som Séralinis 

experiment. Försöksgrupperna skulle kunna innehålla minst 50 djur av en annan 

råttstam. Det krävs också att flera försök görs för att utreda hur de olika doserna av 

NK603 i fodret, och Roundup® som blandades ut med dricksvattnet påverkar djurens 

hälsa (EFSA 2012c).  

Att transformera in en artfrämmande gen i en organism verkar strida mot naturens lagar 

och ett argument som används av de som emotsätter sig genteknik är att det inte 

förekommer i naturen. Alla levande organismer har bytt genetiskt material med 

varandra sedan lång tid tillbaka i naturliga förhållanden och detta har bidragit till att nya 

arter har utvecklats. Det är viktigt att utveckla nya tekniker, som till exempel att 

genmodifiera växter för att göra odlingen effektivare och för att motverka problem som 

kan uppstå i odlingen. Det går inte att dra slutsatsen att en genetiskt modifierad växt 

utgör en större risk för ekosystemet eller för människor och djurs hälsa enbart på grund 

av hur den har framställts. Om en odlingsmetod som kan bidra till att framställa ätbara 

grödor, inte medför några risker så ska den tekniken inte dömas ut (Raven 2014).  

 

I dag får alla medlemsländer i EU bestämma själva om de vill tillåta att GM-växter ska 

odlas inom respektive land och beslutet ligger inte enbart hos den Europeiska 

Kommissionen. Detta beslut har fått kritik från både GM-industrin, men också från 

odlare och forskare med anknytning till intresseorganisationer. Detta förslag fastslogs år 

2010 och innebär att EU-länderna inte behöver ta hänsyn till om EFSA eller den 

Europeiska kommissionen har kommit fram till att GM-växten inte innebär någon risk 

för ekosystemet, eller människors hälsa. Vissa odlare anser att detta kommer att 

medföra att marknaden blir mindre konkurrenskraftig och att EU emotsätter sig att 

teknikerna för att framställa kommersiella grödor förnyas och utvecklas. 
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Miljöorganisationer som Greenpeace vill inte att GM-plantor ska framställas och menar 

att beslutet innebär att det blir svårare att motverka att de produceras (Chipman 2010).  

Forskarna inom GRACE-projektet gör ett viktigt arbete med att riskutvärdera de 

matningsförsök som har gjorts där djur matas med foder som framställts av GM-växter. 

Det behöver också göras längre två-åriga studier som utreder hälsoeffekter vid 

konsumtion av NK603, utförda av dessa forskare. I ett flertal matningsstudier där 

experterna har ekonomisk anknytning till Monsanto visar resultaten att NK603 är lika 

näringsrik som konventionellt framställd majs. GM-företaget vinner ekonomiskt på 

detta eftersom de vill sälja sina produkter, men en nackdel är att objektiviteten från 

dessa undersökningar kan ifrågasättas.  

Livsmedelsverken i EU- länderna och tjänstemän på EFSA har i regel en positiv 

inställning till GMO. Det två-åriga försöket som Séralini och forskare utförde utmanar 

dessa aktörers syn på toxikologi och öppnar upp för nya och mer effektiva 

vetenskapliga tillvägagångssätt. I dagsläget har varje EU-land fått större frihet att 

bestämma själva om GM-grödor ska odlas inom rikets gränser.  Det medför att en 

sakkunnig allmänhet kan ta ställning till om dessa grödor ska finnas i 

livsmedelsbutiken.  

Framtidens jordbruk borde inte bestå av nyttoväxter som kan besprutas med allt större 

mängder av Roundup® utan att vissna. Långtidseffekten med detta är att människor och 

djur blir sjuka och att miljön påverkas negativt. Det krävs att forskare med anknytning 

till statligt finansierade laboratorier eller universitet kan utföra matningsförsök med 

GM-frön för att säkerställa att dessa grödor inte ger bestående hälsoeffekter. Vi har inte 

tillräckligt stor vetenskaplig inblick i dag för att kunna säga med säkerhet att GM-majs 

NK603 är säkert att konsumera. Ju fler försök som görs desto större kunskap får vi i 

detta omtvistade ämne.  

Jag anser, som Demortain 2013 att EFSA sätter för stor tilltro till etablerade regler och 

OECD riktlinjer. Detta leder inte till att vi får ny kunskap i debatten. För att få mer 

kännedom krävs det att de vetenskapliga metoderna för den här typen av försök förnyas. 

Jag anser att Séralini och forskare har fått ta emot alldeles för skarp kritik och att EFSA 

inte har analyserat försök som utförts av GM-industrin opartiskt. Detta leder till att de 

människor och djur som konsumerar NK603 från Monsanto och andra GM-grödor inte 

vet vilka långtidseffekter på hälsan som kan uppstå.  
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Slutsats 

Denna litteraturstudie förmår inte påvisa med säkerhet att mat och foder som framställts 

av NK603 är hälsovådligt eftersom resultaten baseras på två vetenskapliga artiklar 

(Hammond, et al. 2004 / Spiroux de Vendômois et al. 2009 samt Séralini et al. 2014). 

Det finns ett stort behov av att utföra fler studier för att utreda långtidseffekter av 

NK603, och NK603 som behandlats med Roundup®. Experimenten bör genomföras av 

forskare med anknytning till statligt finansierade laboratorier eller universitet. Det finns 

relativt liten kunskap om vilka hälsorisker som finns med GMO och anledningen till 

detta är att det har gjorts för få försök.  

Det behöver utföras många fler experiment för att vi ska få större kunskap om hur 

människor och djur påverkas av att konsumera GM-grödor. Det bör också utformas 

OECD-riktlinjer som är anpassade för matningsförsök på djur, och som granskar 

långtidseffekter av GM-grödor eftersom dessa inte finns idag. Det finns behov av att 

föra en vetenskaplig debatt angående varför det är så svårt att utföra experiment med 

GM-grödor och GM-frön för forskare utan förbindelse med GM- företag eller 

intresseorganisationer.   
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Bilaga 1 
 

ORDFÖRKLARINGAR: 

 

Aromatiska aminosyror Aminosyror som har dubbelbindningar 

mellan kolatomer i ringstruktur 

CTP2 Genen för en peptid som är inblandad i 

att ledsaga de färdiga EPSPS-generna till 

kloroplaster.  

DNA2 Deoxiribonukleinsyra. DNA-molekylen 

kodar för individens arvsmassa. 

Eukaryot3 Växter, svampar och djur vars celler har 

en kärna.  

Gen2 Gener är arvsanlag som överför 

egenskaper som är ärftliga från föräldrar 

till avkomma. Gener består av DNA.  

Genetisk markör2 Igenkänningsställe i DNA-molekylen 

som är beroende av andra genmarkörers 

placering i kromosomerna.  

Genteknik2 Att på konstgjord väg föra över 

artfrämmande gener till en värdorganisms 

DNA.  

Genom2 Alla samlade arvsanlag som en organism 

har kallas för genom.  

Inhibera Förhindra, blockera 

Intron2 Fragment av DNA som finns i växt- och 

djurceller kallas för introner. Introner och 

gener kodar inte för hur ett protein ska 

byggas upp.  

mRNA3 Budbärar-RNA, som används som mall 

av ribosomerna för att bygga proteiner.  

Nukleotid2 Nukleotider bygger upp DNA-och RNA- 

molekylerna, och är kemiska föreningar 

som innehåller socker, en kväve bas och 

även en fosfatgrupp.  

NK6031 Har framställts för att vara tolerant mot 

glyfosat. Transgenen som kodar för 

proteinet CP4EPSPS modifierades in i 

växten med en genkanon.  

Plasmid2 Cirkelformad arvsmassa som innehåller 

DNA och används som vektor.  

Promotor2 När RNA binder till genen när den 

genetiska informationen ska skrivas av 

till en mRNA-molekyl så förstorar 

promotorn det aktuella området av genen. 
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Protein2 Proteiner består av långa kedjor av 

aminosyror. DNA-molekylen bestämmer 

i vilken ordning aminosyrorna har i ett 

protein.  

Gener kodar för proteiner.  

rRNA3 Ribosomalt RNA 

RNA2 Ribonukleinsyra består av nukleotider 

som ingår i en kedja. I RNA finns fyra 

kvävebaser och de är adenin, 

guanin,cytosin och uracil.  

Restriktionsenzym2 Restriktionsenzymet klipper av DNA-

molekylen i kortare sekvenser vid 

kvävebaserna. 

t-DNA3 Arvsmassa från bakterier, som kan 

överföras till en växts DNA.  

Terminator Säger ”stopp” när genen läses av så att 

RNA polymeras avslutar avläsningen.  

Transgen2 Gen från en artfrämmande organism som 

på konstgjord väg förts in i en 

värdorganisms DNA.  

Transformering2 Olika metoder för att föra in främmande 

arvsanlag i en värdorganism kallas för 

transformering.  

Substrat2 Enzymer binder till substrat i kemiska 

reaktioner och detta gör att substratet 

omformas och aktiveras av enzymerna.  

Vektor2 Bärare av en gen som ska transformeras 

in i en värdorganisms DNA.  
1Andersson et al. 2009 
2Källa: (www.ne.se 
3Brändén 2010 
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