بررسینقش غذاهایتراریخته درامنیت غذاییوتغذیه ای

دستکاریشدهها!
صدیقه انصاری پور
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرجان منوچهری نائینی
کارشناستغذیه
دانشگـاه علـوم پـزشکیاصفـهان

اهداف آموزشی

فهیمه ناظران پور
کارشناس تغذیه
دانشگـاه علـوم پـزشکیمشهد

انتظارمی رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

باتعریف وعلت تولیدموادغذایی

تراریخته آشنا شوند.

مزایا و اثرات مطلوب محصوالت

تراریخته را بشناسند.

بانگرانیهای عمده ازمصرف مواد
غذایی تراریخته آشنا شوند.
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مقدمه

یکی از ابعاد امنیت انسانی ،امنیت غذایی است و عدم
امنیت غذایی به معنای فقدان امنیت برای جوامع بشری
اســت .از آن جایی که جمعیت جهانی بسرعت رو به
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افزایش است و پابهپای این افزایش ،نیازها به موادغذایی و
سالمبودن آن نیز رشد میکند ،بنابراین اصالح روشهای
سنتی زراعــی وگسترش تولیدات کشاورزی به طورعام
و محصوالت تراریخته به طــور خــاص منجر به افزایش
بهرهوری و تأمین امنیت غذایی میشود .در تولید این
محصوالت از نوعی روش اصالحی پیشرفته ،بهره گرفته
شده است که گرچه در طبیعت نیز روی میدهد ،ولی
سرعت تولید محصوالت جدید در آن بسیار کند است
و این کندی با نیازهای فوری بشر تناسب ندارد .بر این
اســاس ،دانشمندان با توجه به شناختی که از ماهیت
ژنها و عملکرد آنها در کنار یکدیگر به دست آوردهاند ،در
آزمایشگاههای خود همین فرآیندهای طبیعی را سرعت
بخشیده و متناسب با نیازهای امــروزی بشر به تولید
محصوالت مورد نیاز میپردازند .این درست همان کاری
است که در روشهای اصالح نباتات و اصالح دام سنتی و
از طریق شتاب دادن به مسیرهای تکاملی انجام میشود.
محصوالت تراریخته چیست؟

پیشرفتهای جدید در علوم زیستی به شناسایی ژنهای
ارزشمند در موجودات زنده ،مثل ژنهای مقاوم نسبت به
آفات و بیماریها ،خشکی ،شوری و ...منجر شده است.
دانشمندان از این قابلیت موجودات زنده در فرآیندی به
نام مهندسی ژنتیک برای اصالح گیاهان زراعی استفاده
کردهاند و اقالم جدیدی تولید کردهاند که ضمن داشتن
محصول(عملکرد) بیشتر ،در شرایط نامساعد محیطی مثل
کم آبی مقاومت داشته و به سموم شیمیایی هم نیازی ندارند.
علت تولید غذاهای ترا ریخته چیست؟

در طبیعت هر یک از محصوالت کشاورزی دارای آفتهایی
هستند که میتواند از علفهای هرز تا میکروبها یا
حتی جوندگان را شامل شود .بنابراین در حالت عادی
کــشــاورزان مجبور بودند بــرای دفع این آفتها ،حجم
قابلتوجهی از سموم کشاورزی را استفاده کنند.
هدف اولیه از دستکاری ژنتیکی محصوالت غذایی ،تولید
فــرآورده یا ماده غذایی بود که در مقابل این آفتهای
طبیعی مقاوم باشد .عالوه بر این ،برخی تغییرات جدید

در سطح ژن محصوالت غذایی باغی یا حتی حیوانات
پرورشی ،موجب شده تا میزان بازدهی فرآوردههای
کشاورزی و دامی ازنظر میزان ،انــدازه و بافت و حتی
در برخی موارد ارزش تغذیهای و محتوای مواد مغذی
افزایش قابلتوجهی داشته باشد.
در واقع با ایجاد محصوالت ترا ریخته تالش شده است
تا عالوه بر کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی ،ارزش
غذایی محصوالت نیز افزایش یابد .همچنین از زمان
معرفی ارقام تراریخته در جهان تا کنون میزان گرسنگان
به نصف کاهش یافته اســت .در جهان کنونی ،رؤیای
افزایش تولید تنها از طریق به کارگیری فناوری های
پیشرفتهای امکانپذیر است که به تولید غذای سالمتر
و بیشتری میانجامد .با توجه به افزایش جمعیت جهان
باید تولید محصوالت غذایی تا سال  2025تا  20درصد
افزایش یابد تا به تعداد گرسنگان جهان افزوده نشود.
مزایا و اثرات مطلوب محصوالت تراریخته

1.1تولید محصوالت قویتر :محصوالت تراریخته در
برابر انواع بیماریها مقاومتر هستند.
2.2محافظت محیط در برابر سموم :به دلیل اینکه
محصوالت تراریخته نیاز کمتری به سمپاشی از
طریق مواد شیمیایی دارند باعث محافظت محیط
در برابر سمپاشی و آفتکشها میشوند.
3.3ماندگاری بیشتر محصوالت :با تغییر در ساختار ژنی
اینمحصوالت،بدوننیازبهمادهاضافهای،محصوالت
مدت زمان بیشتری با کیفیت باقی می مانند.
4.4جنگل زدایی کمتر :با افزایش جمعیت دنیا ،نیاز به
تخریب جنگلها بیشتر می شود اما اگر غذای کافی
برای این جمعیت فراهم شود نیازی به جنگلزدایی
نیست.
5.5کاهش گــرم شــدن زمــیــن :در صــورت دستکاری
ژنتیکی گیاهان ،آن ها می توانند دی اکسیدکربن
بیشتری مصرف کــرده و اکسیژن بیشتری را به
اتمسفر برسانند که پدیده گلخانهای را کاهش داده
و باعث کاهش گرم شدن زمین میشود.
6.6کاهش قیمت غذا :اگر تولید محصوالت زیاد شود،
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تأییدیه کیفیت محصوالت تراریخته

قیمت آن ها کاهش مییابد و به دنبال آن افزایش
سود اقتصادی را با خود به همراه خواهد داشت.
7.7تولید محصوالت جــدیــد :از دستکاری ژنتیکی

محصوالتی به دست میآید که در هر محیطی رشد
میکنند .مث ً
ال تولید گوجه فرنگی در زمین نمکی.
8.8مــقــاومــت در بــرابــر حــشــرات :ایــن مــحــصــوالت به
دلیل مقاومت در برابر حشرات ،نیاز کمتری به
حشره کشها دارند.
9.9مقاومت در برابر انواع بیماری ها :در حال حاضر
بیشتر محصوالت تراریخته در دنیا ،خصوصیات
مقاوم به آفات ،علفکش ها ،بیماریهای قارچی
و ویــروســی هستند .ایــن عوامل منجر به کاهش
هدررفت  37درصد محصوالت کشاورزی در جهان
میشوند که در این بین سهم آفات در محصوالت
زراعی بیش از بیماریها و علف هرز است که به هیچ
وجه قابل چشم پوشی نیست.
1010برتریهای تغذیهای :برنج های تراریخته ،حاوی
بتاکاروتن و آهــن بیشتری هستند ،زیــرا دارای
ژنهایی هستند که مشکل کمبود ویتامین  Aو
آهن را در جیره غذایی انسان برطرف میکنند.
این گیاهان  2تا  4برابر برنجهای غیرتراریخته آهن
دارند .مقاومت به بیماریهای ویروسی ،باکتریایی
و قارچی و همچنین مقاومت به تنشهای محیطی
از جمله خشکی و کمآبی از اهــداف توسعه کشت
محصوالت ترا ریخته است.
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در ایـــران ،محصوالت تراریخته پــس از انــجــام انــواع
آزمایشهای الزم که گاهی تا ده سال به طول میانجامد
و پیش از عرضه به بــازار ،مجوزهای الزم را از مراجع
قانونی اخذ میکنند .مراجع قانونی عبارتند از:
*وزارت جهاد کشاورزی ،درامــور مرتبط با تولیدات
بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
*وزارت بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی ،در امور
مربوط به ایمنی و سالمت مــوادغــذایــی ،آرایشی،
بهداشتی و موادپزشکی
*سازمان حفاظت ازمحیط زیست ،درامورمرتبط با حیات
وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی
همچنین میتوان اطمینان داشت که محصوالت دارای
مجوز و تحت نظارت ،کام ً
ال سالم و قابل مصرف هستند.

قابل ذکر است به جز محصوالت تراریخته ،هیچ محصول
دیگری درجهان تأییدیه کیفی قانونی ندارد .این امر به
معنای سالمت و کیفیت برتر محصوالت تراریخته بوده و
باعث ایجاد اطمینان خاطر بیشتر مصرف کننده میشود.
چه آزمونهایی برای مواد غذایی ترا ریخته
بایستی انجام شود؟

در حال حاضر موادغذایی که با دستکاری ژنتیکی
تولید میشوند میبایست آزمونهای زیر را با موفقیت
بگذرانند تا اجازه عرضه وسیع داشته باشند:
1.1تأثیرات مستقیم و سریع بر سالمتی فرد نظیر عدم
مسمومیتزایی
2.2عــدم بـــروز یــا ایــجــاد واکــن ـشهــای حساسیتی در
فرد مصرفکننده( .عــدم بــروز عالیم بالینی نظیر
التهابهای پوستی و غیر پوستی و سایر عالیم ،عدم
بروز عالیم در سطح سلولی نظیر تغییرات سلولها و
ترشحات سلولی مؤثر در حساسیت)
3.3عدم تولید یا تجمع موادی که قابلیت ایجاد مسمومیت
در فرد داشته یا میتوانند بر ارزش غذایی آن محصول
تأثیرگذار باشند ،مثل عدم افزایش میزان فیتات در
محصوالت غالت
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4.4پــایــداری ژن دســتــکــاری ش ــده :یکی از مهمترین
نگرانیها در تراریخته ،آن است که این محصوالت که
قب ً
ال تحت دستکاری ژنتیکی قرارگرفتهاند ،ممکن
است مستعد تغییرات ژنتیکی بیشتر در همان ژن
دستکاری شده یا سایر ژنهای خویش باشند.
5.5حفظ ارزش غذایی محصول :حفظ یا حتی افزایش
ارزش غذایی محصوالت کشاورزی ،یکی از مهمترین
اهداف و انگیزهها برای تولید محصوالت تراریخته
بوده است.
سالمت انسان و محیط زیست در رابطه با
محصوالت تراریخته

بررسی و جمعبندی  1783مقاله علمی معتبر که به
بررسی اثرهای غذاهای تراریخته بر سالمت انسان و

محیط زیست پرداخته بودند نیز به وضوح نشان دادکه
غذاهای تراریخته از گستردهترین موضوعهایی است که
بررسی و مطالعه شده و تاکنون هیچ مدرک معتبری وجود
نداردکه تهدید محصولهای تراریخته را بر محیط زیست
و سالمت نشان دهد .نتیجه این مقالهها که در مجلهای
معتبر به نام ( )PNASبه چاپ رسیده دلیل بیاعتمادی
مـــردم بــه مــحــصــولهــای تــراریــخــتــه را در دروغهــــای
روانشناسانه ،سیاسی کاری و منافع پنهانکاریهای
دیگر دانسته است .مطالعات انجام شده روی حیوانات و
بررسی ترکیب شیمیایی موادغذایی تراریخته موجود در
بازار نشان میدهد که هیچ شاهدی مبنی براثر متفاوت
مصرف محصوالت تراریخته بر سالمت انسان در مقایسه
با محصوالت غیر تراریخته مشابه وجود ندارد.
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOیکی از آژانسهای
تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجع
سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه جهانی ایفا میکند.
این سازمان رسم ًا اعالم کرده است که غذاهای حاصل
از محصوالت تراریخته که امروزه در بازار جهانی وجود
دارنــد ،مــورد بررسی و تجزیه و تحلیلهای مختلف و
ارزیابی احتمال خطر قرار گرفته و تأیید شدهاند و ضرری
برای سالمتی انسان ندارند.
همچنین سالمت و کیفیت محصوالت تراریخته ،مورد

تأیید سازمان ایمنی غذایی اروپــا قرار گرفته است که
مرجع تصمیمگیری و صدور مجوز همه محصوالت غذایی
برای  28کشور عضو اتحادیه اروپایی است .تصمیمات
این سازمان در همه کشورهای عضو این اتحادیه به اجرا
در میآید .این سازمان با وجود تمامی تبلیغات مخالفان
بــرای وارونـــه جلوه دادن حقیقت ،سالمت و کیفیت
محصوالت تراریخته برای کشت و مصرف در این اتحادیه
را مورد تأیید قرار داده است.
غذاهای تولید شده از محصوالت اصالح شده ژنتیکی
توسط صدها میلیون نفر در سرتاسر دنیا به مدت  20سال
مصرف شدهاند و هیچ گزارش یا شکایتی از بیماری وجود
ندارد .این در حالی است که بیشتر مصرف کنندگان این
محصوالت ساکن کشورهایی مانند آمریکا بوده اند که
مردم آن ها بیشتر اهل طرح دعاوی حقوقی هستند.
مخالفت با محصوالت تراریخته

از اولین سالهای ورود این گیاهان به عرصه جهانی،
مخالفتهایی با تولید آن ها وجود داشته که گاه آگاهانه
و گاه از روی بی اطالعی بوده است .چنین مخالفتهایی
خاص این فناوری نیست و همواره در طول تاریخ علم،
افــرادی بودهاند که با ورود فناوریهای نوین مخالفت
کرده و در برابر تغییرات مقاومت نشان دادهاند.
مخالفان تراریخته به دلیل اینکه مدرک علمی و معتبری
بــرای ادعــاهــای خــود نــدارنــد ،به جعل اطــاعــات روی
میآورند تا جایی که این اطالعات نادرست و غیرعلمی
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مبنای قضاوت و تصمیم گیری و سواستفاده عدهای قرار
میگیردکه آگاهانه و ناآگاهانه سبب هراس افکنی در
مردم شده و ملتی را از مزایای چشمگیرفناوری در بهبود
کیفیت زندگی آن ها و پیشرفت کشور محروم میسازد.
نگرانیهایعمدهازمصرفموادغذاییتراریخته چیست؟

*حساسیتزایی :باتوجه به اینکه ژنها مسؤول تولید
پروتئین در بدن موجودات زنده هستند ،تغییر یک
ژن منجر به تغییر پروتئین تولیدی از آن ژن خواهد
شد و مصرف این پروتئین جدید ممکن است با بروز
واکنشهای آلرژیک و حساسیت همراه شود .به همین
دلیل قبل از عرضه محصوالت ترا ریخته آزمونهای
مصرف این محصوالت در حیوانات آزمایشگاهی و نیز در
مطالعات محدود بر روی انسان مورد تأیید قرار میگیرد.
*انــتــقــال ژن و مستعدکردن بـــرای ابــتــا بــه برخی
بیماری ها :یکی از مهمترین دغدغهها در غذاهای ترا
ریخته احتمال انتقال ژن تغییریافته از ماده غذایی یا
فرآورده به سلولهای انسان یا میکروبهای موجود
در مجرای گوارشی انسان اســت .این امر میتواند
در استعداد ابتالی به برخی بیماریها مؤثر باشد.
به همین دلیل توصیهشده اســت که تا حدامکان
از دس ـتکــاری ژنتیکی بــرای ایــجــاد محصوالت یا
فرآوردههای غذایی مقاوم به آنتیبیوتیکها خودداری
شود.

نتیجه گیری

چشم انداز استفاده هرچه بیشتر از فناوریهای نوین
و برنامه های کاربردی آن ها برای دستیابی به امنیت
غذایی با رعایت اصول ایمنی زیستی در آینده جامعه
بشری وسیع و روشن است .یکی از مهمترین چالشهای
بشربرای مقابله با تهدیدهای رشد جمعیت و تغییرهای
اقلیمی ،تأمین امنیت غذایی اســت .توجه بیشتر به
پــژوه ـشهــای کــشــاورزی و خــودکــفــایــی در تولیدات
کــشــاورزی ،امنیت غذایی ،سالمت و ایمنی انسان و
جلوگیری از تخریب محیط زیست از جمله سودمندیهای
محصوالت تراریخته است .کشت محصوالت تراریخته
مقاوم به آفتها و بیماریها میتواند از مصرف سمها و
آفتکشهای زیانبار شیمیایی جلوگیری کند و با کشت
گیاهان سازگار به خشکی میتوان بحران آب را کاهش
داده و آن را مدیریت کرد ،لذا با توجه به اینکه مطالعات
تجربی کافی در زمینه غذاهای تراریخته وجود ندارد و
اثرات آن بر سالمتی انسان هنوز واضح و مشخص نیست،
تولید محصوالت محدود به تعداد مشخصی از انــواع
محصوالت غذایی و کشاورزی است و تاکنون نتوانسته
است جایگاه خود را در بین مردم بهدست آورد.
بنابراین برچسب گـــذاری تمامی محصوالتی کــه از
فرآوردههای ترا ریخته در تولید آن ها استفادهشده است
یکی از نکات مهم در رعایت حق مصرفکنندگان در
زمینه انتخاب و مصرف این نوع مواد غذایی است.
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