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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

СТАНОВИЩЕ НА EFSA ЗА ПУБЛИКАЦИЯТА „ДЪЛГОСРОЧНИ ТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ НА
ХЕРБИЦИДА РАУНДЪП И ТОЛЕРАНТНАТА КЪМ РАУНДЪП ГЕНЕТИЧНО
МОДИФИЦИРАНА ЦАРЕВИЦА“, НА SERALINI G. И СЪТР., 2012

По искане на Европейската Комисия, EFSA свиква група от експерти в областта
на генетично модифицираните организми (ГМО), пестицидите и методите за научна
оценка, която да разгледа публикацията на Seralini et al. (2012), представяща проучване
на дългосрочни токсични ефекти на пестицида глифозат и генетично модифицирана
(ГМ) царевица NK 603. ГМ царевица NK 603 е разработена от фирма „Монсанто“ и е
одобрена за употреба като храна и фураж в Европейския Съюз. Тя притежава
резистентност към хербицида глифозат. Публикацията на Seralini et al. (2012), в която
са докладвани „значителни биохимични нарушения и поражения на различни органи“ в
резултат на експозиция на плъхове на глифозат и царевица NK 603 и е „потвърдено
патологичното въздействие на тази ГМ култура и глифозата при двата пола“, завършва
с предложението ГМО за получаване на храни, както и пестицидите, да се изследват
продължително за установяване на тяхната потенциална токсичност.
След разглеждане на публикацията, EFSA публикува рецензия, чието основно
заключение е, че направените изводи не са научно обосновани, като следствие от
неадекватна методика, дизайн на опита и анализ на получените резултати. Ето и поконкретно, основните заключения на рецензията:
 Използваната порода плъхове е предразположена към развитие на тумори. Това
означава, че експериментално наблюдаваната висока честота на поява на тумори
се дължи не само на третирането с ГМ царевица и глифозат, а и на естествената
предразположеност на тази порода. Това не е взето предвид при интерпретиране
на получените резултати.
 Експериментите не са извършени по общоприетите протоколи (голяма част от
тях са разработени от OECD – Организация за икономическо сътрудничество и
развитие) за такъв тип изследвания: контролата не е подходяща за всяка от
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десетте групи третирани плъхове; всяка група се състои от 10 животни, а за този
тип опити се изискват минимум 50; методите за статистически анализ на
резултатите не са подходящи; липсват данни за количеството поета храна и вода
(т.е. за експозицията), както и за наличието на други вредни субстанции,
 Неправилно заложените опити и неподходящата статистическа обработка на
данните дават възможност за манипулиране на резултатите и изводите.
Според експертите на EFSA, връзката между ГМ царевица NK 603 и
глифозата и образуването на тумори в изследваните животни, не е доказана. Ето
защо, EFSA няма да преразглежда своята оценка на риска от ГМ царевица NK 603, нито
да взема предвид публикацията на Seralini et al. (2012) при извършващата се в момента
оценка на риска от глифозат.
Освен EFSA, и други научни среди като Германския федерален институт за
оценка на риска (BfR), както и Датската служба по безопасност на храните, са изразили
подобно мнение за публикацията на Seralini et al. (2012).
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