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Abstract: Genetic modification has been utilized extensively in many economically important cash crops
in order to improve yields, disease resistance, food quality, and other agronomical traits. Plants carrying
advantageous and desired phenotypes which have not seen in nature were achieved in laboratory in a
short time, providing both producers and end-users with a lot of benefits. However, there also have been
great concerns about the safety and effects of these engineered plants toward ecosystem, biodiversity, and
most importantly consumer’s health. This review discussed some notable achievements in the production
of GM plants, how genetically modified (GM) plants were regulated in the U.S., and summarized existing
evidence about possible impacts of GM plants and their products to nature and humans. Although the
value of GM plants is undeniable, the negative effects of GM plants in some case are confirmative but in
other circumstances have not yet completely determined or falsely understood. In order to make the best
use of GM plants and its products, both creators and consumers must be aware and take into consideration
all these factors.
Tóm tắt: Với mục đích tăng năng xuất, tăng khả năng phòng chống các loại sâu bệnh cũng như đáp ứng
các đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm cây trồng, công nghệ biến đổi gien đã được áp dụng trên nhiều
loại cây trồng chủ đạo có giá trị kinh tế cao và đã thu được nhiều thành tựu mang tính đột phá. Cây trồng
chuyển gien (CTCG) đã mang lại nhiều lợi ích cho cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên bên
cạnh đó còn có rất nhiều quan ngại về mức độ an toàn đối với sức khỏe con người cũng như các ảnh
hưởng khác của CTCG đối với sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Bài viết này tổng kết sơ lược một số
thành tựu nổi bật về công nghệ chuyển gien trên cây trồng cũng như quy trình kiểm duyệt ngặt nghèo quá
trình thươn mại hóa CTCG ở Hoa Kỳ. Một vài tác động tiêu cực đã được tìm thấy nhưng nói chung các
nhà khoa học đang cần nhiều thời gian và tiền bạc hơn nữa để chứng minh và hiểu rõ hơn nữa các tác hại
của CTCG nhằm khai thác tối đa các lợi ích của chúng.
Từ khóa: Cây trồng chuyển gien | kiểm duyệt GMO | thực phẩm biến đổi gien

Lời mở đầu

ra những giống cây trồng có nhiều đặc điểm ưu
việt không hề có trong tự nhiên trước đây. Nhưng
chính quá trình này cũng đặt con người đứng trước
câu hỏi: đột phá này là tốt hay xấu, liệu nó có phải
là thành tựu kì diệu cứu thế giới thoát khỏi dịch
bệnh và nạn đói trong tương lai, hay chỉ là một thứ
công nghệ có ích nhất thời nhưng lại có thể gây tác
hại lớn cho con người và thiên nhiên. Bài viết này
không đi sâu vào vấn đề kĩ thuật của công nghệ
biến đổi gien cũng như thể hiện quan điểm cá nhân
đối với cây trồng và thực phẩm biến đổi gien, mà
chỉ tổng hợp các ý kiến của cả hai phía đối lập về
ưu điểm cũng như tác hại của cây trồng và thực
phẩm biến đổi gien để người đọc tự rút ra câu trả
lời cho chính mình.

Trong quá trình tiến hóa hàng triệu năm, con
người đã cố gắng thuần hóa thiên nhiên, chọn lọc
và tạo ra những cây trồng có ích để duy trì và phát
triển sự sống của con người. Thế nhưng - một kỷ
nguyên mới về sinh học đã mở ra kể từ năm 1973,
khi Herbert Boyer và Stanley Cohen là những
người đầu tiên tạo ra sinh vật biến đổi gien (hay
viết tắt là GMO từ chữ tiếng Anh - genetically
modified organism) bằng cách chuyển các gien
kháng kháng sinh vào plasmid của vi khuẩn
E.coli1. Khi áp dụng trên cây trồng, công nghệ
biến đổi gien đã trở nên thành công hơn bao giờ
hết bởi nó đã phá vỡ ngăn cách của tự nhiên để tạo
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Về mặt định nghĩa chung, sinh vật biến đổi
gien là những sinh vật (ngoại trừ con người) có
cấu trúc gien thay đổi không theo cách thức tự
nhiên như giao phối hay tái tổ hợp cấu trúc DNA.
Công nghệ biến đổi gien cho phép chuyển một
gien mong muốn của một sinh vật này sang một
sinh vật khác và nhờ đó sinh vật nhận được gien sẽ
có được tính trạng mới mà trước đó nó không có.

của vi khuẩn và chuyển sang cho cây ngô, giúp
cây ngô có một đặc tính mới có ích như chống bị
sâu ăn lá.
3. Tính trạng do lai tạo tự nhiên thường
không ổn định và đôi khi không thể thực hiện lai
tạo bằng con đường tự nhiên (các gien quy định
một tính trạng nhưng ở quá gần nhau trên cùng
một nhiễm sắc thể nên khó xảy ra tái tổ hợp)2.
Ngô Bt

Ngô thường không biến đổi gien
Ảnh 1. Minh họa của ngô biến đổi gien.
Nguồn: www.foodylife.com

Ảnh 2. So sánh giữa ngô Bt và ngô thường
Nguồn: npr.org

Tại sao đôi khi phải phát triển cây trồng
biến đổi gien mà không dùng cách thức lai
tạo tự nhiên?

Một số thành tựu tiêu biểu của công nghệ
phát triển cây trồng biến đổi gien.

1. Quá trình chọn tạo giống theo cách thông
thường đòi hỏi thời gian lâu, tốn kém và việc tính
trạng tạo ra không bền vững lại khá phổ biến, nhất
là đối với các tính trạng do nhiều gien quy định
như chịu hạn hay năng xuất. Đây là điều các nhà
sản xuất hạt giống cây trồng đều không mong
muốn. Nguyên nhân là trên nhiễm sắc thể, đôi khi
gien có lợi (ví dụ gien kháng bệnh) lại ở gần gien
có hại (ví dụ gien năng xuất thấp, hạt nhỏ). Khi
cho giao phối giữa hai cá thể theo phương thức tự
nhiên đòi hỏi nhà chọn giống phải lai liên tục
nhiều thế hệ (7-9 thế hệ), hoặc phải tạo một quần
thế rất lớn (hàng chục nghìn cá thể) mới có thể
loại bỏ hoàn toàn gien xấu và giữ lại gien tốt.
Trong khi đó kĩ thuật di truyền cho phép chuyển
chỉ một hoặc vài gien có ích vào gien của một sinh
vật khác trong vòng một thế hệ. Do vậy rút ngắn
thời gian và tạo ra hiệu quả tức thời.

Công nghệ biến đổi gien đã đạt được nhiều
thành tựu bởi quá trình tạo ra cây trồng chuyển
gien có những đặc tính quý (như tính chịu hạn,
tính đề kháng với thuốc trừ sâu, và khả năng
kháng sâu bệnh) được rút ngắn, cá thể biến đổi
gien có đặc tính mong muốn và ổn định trong thời
gian dài. Dưới đây chỉ là vài số thành tựu tiêu biểu
có tính ứng dụng cao:
Về mặt kháng sâu bệnh: cây biến đổi gien Bt
kháng sâu hại lá. Sâu hại lá là một trong số các sâu
bệnh chủ yếu của cây trồng. Nếu không sử dụng
thuốc trừ sâu, năng xuất của cây trồng sẽ bị giảm,
nhưng sử dụng thuốc trừ sâu sẽ làm tăng chi phí
sản xuất, đẩy giá thành của sản phẩm lên cao,
ngoài ra gây tác hại đến môi trường và ảnh hưởng
sức khỏe của người tiêu dùng. Nhưng các cây biến
đổi gien Bt (ngô Bt, bông Bt, đậu tương Bt,… ) có
thể kháng lại sâu hại lá vì chúng có chứa protein
của một loại vi khuẩn Bacillus thuringiensis. Loại

2. Công nghệ biến đổi gien phá vỡ ranh giới
tự nhiên ngăn cách các giống loài, chẳng hạn vi
khuẩn và ngô đương nhiên không thể lai tạo với
nhau. Nhưng chúng ta có thể chọn một gien có ích
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nghiệp sử dụng và chế biến dầu đậu tương 6, 7.
Điều này vô cùng có ý nghĩa đối với các nước đã
phát triển vì hiện nay bệnh béo phì hay tim mạch
đang là vấn nạn của những nước này chứ không
phải là nạn đói hay nạn suy dinh dưỡng. Việc ra
đời dầu đậu tương có thành phần tốt như dầu oliu
nhưng giá rẻ hơn sẽ giúp tạo ra một chế độ dinh
dưỡng và các thực phẩm chế biến sẵn có lợi cho
sức khỏe của người tiêu dùng cũng như làm giảm
chi phí chăm sóc y tế cho cộng đồng của toàn xã
hội.

vi khuẩn này tiết ra các protein là độc tố nhưng chỉ
có tác dụng trên với một số loài sâu hại lá chính
mà không ảnh hưởng tới các loại côn trùng, động
vật cũng như con người. Vì vậy, cây biến đổi gien
Bt có thể mang lại nhiều lợi ích như giảm thiểu
việc sử dụng thuốc trừ sâu, giảm giá thành và đảm
bảo năng xuất cho người nông dân cũng như sức
khỏe cho người tiêu dùng (giảm nguy cơ có lẫn
thuốc trừ sâu trong thực phẩm)3, 4.
Về mặt dinh dưỡng: bệnh mù mắt do thiếu
vitamin A là bệnh thường gặp ở các nước thế giới
thứ ba. Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới
(WHO), hàng năm ước tính trên thế giới có
500,000 trường hợp mù mắt do thiếu vitamin A và
2 triệu người chết vì các biến chứng do thiếu
vitamin A. Các nhà khoa học của Viện công nghệ
cây trồng-viện khoa học liên bang Thụy Sĩ đã tạo
ra giống gạo vàng có chứa hàm lượng cao chất
beta-carotene (vitamin A) bằng công nghệ biến đổi
gien5. Ước tính là 72 gram gạo này sẽ cung cấp
50% lượng vitamin A hàng ngày của trẻ 1-3 tuổi.
Điều đáng quý hơn nữa là giống gạo vàng này
được phát triển cho nông dân ở những nước nghèo
trên thế giới và công nghệ này được phát triển
không nhằm mục đích thu lợi nhuận nên sẽ được
sử dụng miễn phí. Hiện nay, viện này đang có kế
hoạch nghiên cứu làm tăng hàm lượng sắt có trong
giống gạo vàng nói trên.

Ảnh 4. Dầu đậu tương biến đổi gien có thành phần
acid béo giống dầu ô liu.
Nguồn: pioneer.com
Về cây cảnh: một loại hoa hồng tím đã được
tạo ra bằng cách chuyển một cấu trúc bao gồm bốn
loại gien khác nhau cùng lúc trong đó có gien
delphinidin vốn tạo ra màu xanh trong một loài
hoa khác8. Điều này mang lại nhiều lợi nhuận cho
các nhà sản xuất hoa hồng do người tiêu dùng rất
ưa chuộng loại hoa hồng tím với màu sắc chưa
từng có này.

Ảnh 3. Gạo thường (trái) và gạo biến đổi gien có
nhiều vitamin A nên có màu vàng đậm (phải).
Nguồn: goldenrice.org
Một ví dụ khác là công ty giống cây trồng
Pioneer-Dupont ở Mỹ cũng đã phát triển thành
công một giống đậu tương có thành phần acid béo
trong dầu đậu tương giống như của dầu ô liu (là
loại dầu thực vật rất tốt cho sức khỏe con người).
Với chi phí rẻ hơn nhưng chất lượng lại tương
đương với dầu ô liu, kết quả này đã đem lại nhiều
lợi ích cho cả người tiêu dùng và các ngành công
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Về mặt y học: vắc xin và thuốc thường đòi
hỏi chi phí cao để sản xuất và bảo quản9. Các nhà
khoa học đã tạo ra giống khoai tây và cà chua biến
đổi gien có chứa vắc xin. Các vấn đề về vận
chuyển, bảo quản hay quản lý các vắc xin có trong
các loại củ quả sẽ trở nên dễ dàng và kinh tế hơn
nhiều so với phương thức truyền thống.
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hại cho đến khi cá nhân hoặc công ty phát triển
sinh vật này thực hiện mọi thủ tục đề ra bởi các cơ
quan kiểm định và từ đó cung cấp được số liệu
chứng minh là sinh vật biến đổi gien đó có độ an
toàn giống sinh vật không biến đổi gien cùng loại.
Chẳng hạn để chứng minh độ an toàn của bất kì
cây biến đổi gien nào, công ty hạt giống của Mỹ
phải thực hiện các bước được quy định bởi FDA
như sau12:
1. Chuẩn bị đưa cây trồng biến đổi gien vào quá
trình kiểm định.
2. Trồng cây biến đổi gien đó trong vòng 3 năm
ở ít nhất là 21 địa điểm đại diện cho những
vùng địa lí trồng nhiều giống cây này.
3. Cây trồng biến đổi gien sẽ được đánh giá về
mặt kiểu hình (độ nảy mầm, chiều cao cây…),
cả cây và hạt sẽ được đánh giá hàm lượng của
các chất khoáng, chất xơ, chất béo, protein,
axit amin, v.v. Trong mọi thí nghiệm kiểm tra,
cây biến đổi gien và cây không biến đổi gien
đối chứng phải có sự giống nhau và sai số phải
dưới 1%.
4. Phân tích phân tử về toàn bộ cấu trúc gien
chuyển vào trong sinh vật bao gồm sự ổn định
của cấu trúc này qua ít nhất là bốn thế hệ.
5. Phát triển các xét nghiệm ELISA và các thí
nghiệm kiểm chứng để xác nhận sự có mặt của
protein được tổng hợp bởi các gien đã được
đưa vào sinh vật biến đổi gien.
6. Đánh giá cấu trúc, chức năng và hoạt tính của
protein tạo ra bởi các gien được đưa vào.
7. Đánh giá độ an toàn của protein tạo ra bởi gien
được đưa vào: khả năng gây dị ứng, độc tính
và khả năng tiêu hóa các protein này không
chỉ trên chuột mà còn trên nhiều gia súc, gia
cầm. Các thí nghiệm về độc tính của các loại
protein biến đổi gien thường được tiến hành
trên chuột và gà với ba loạt thí nghiệm: 42
ngày (thí nghiệm về mặt dinh dưỡng), 90 ngày
(độc tính thường), 14 ngày (độc tính cao). Khả
năng gây dị ứng của protein biến đổi gien
được phân tích theo tiêu chuẩn của FDA đề ra
năm 1994 và tiêu chuẩn của FAO/WHO năm
2001.
8. Đánh giá ảnh hưởng của cây biến đổi gien đến
môi trường còn được thể hiện ở việc đánh giá
tác hại của cây biến đổi gien đến khoảng 60
loại sinh vật có trong môi trường có trồng cây
biến đổi gien ví dụ như giun đất, các loài
bướm, chim, ong, v.v..

Ảnh 5. Hoa hồng biến đổi gien có màu tím.
Nguồn:http://www.valentine.gr

Kiểm duyệt cây trồng biến đổi gien ở Mĩ:
một quá trình lâu dài và tốn kém.
Mặc dù cây trồng biến đổi gien có thể nhanh
chóng được tạo ra trong phòng thí nghiệm, nhưng
để thương mại hóa chúng là quá trình vô cùng tốn
kém. Ở Mĩ, việc thẩm định độ an toàn của sinh vật
biến đổi gien do một hoặc cả ba cơ quan là Cục
kiểm định thực phẩm và dược phẩm Mĩ (FDA),
Cơ quan Giám định Sức khỏe Động vật và Thực
vật của Bộ Nông nghiệp Mĩ (APHIS), và Cơ quan
Bảo vệ Môi trường (EPA) chịu trách nhiệm. Chi
phí cho toàn bộ quá trình này chỉ tính riêng ở Mĩ
dao động từ 20 đến 30 triệu đô la10. Muốn được
cấp phép trồng cây biến đổi gien ở một nước khác
đương nhiên công ty hạt giống phải tiếp tục thực
hiện các quá trình kiểm duyệt của nước đó, và do
lẽ đó tổng chi phí để trồng đại trà cây trồng biến
đổi gien trên toàn thế giới ước tính gấp 5-6 lần con
số này. Cũng vì lí do này mà chỉ có một số cây
trồng quan trọng có thể thực sự thu lại lợi ích kinh
tế như ngô, đậu tương, bông... mới được các công
ty hạt giống chọn để phát triển thành cây biến đổi
gien. Theo báo cáo của FDA, trong năm 2012,
bông chuyển gien chiếm tới 94% diện tích tổng số
bông được trồng, đậu tương và ngô chuyển gien
cũng chiếm tỉ lệ cao như trên với con số tương ứng
là 93% and 88%11.
Vì sao quá trình kiểm định cây trồng lại tốn
kém đến vậy? Lấy ví dụ ở nước Mĩ, bất kì sinh vật
biến đổi gien nào cũng đều được coi là sinh vật có
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này. Sau đây là những tác hại có thể có đến môi
trường của cây trồng chuyển gien:
- Những tác động không lường trước của cây
biến đổi gien đối với các sinh vật khác vốn không
phải là đối tượng chính của nó: vấn đề này cũng đã
được nghiên cứu và các báo cáo đều không cho
một đáp số chung Một nghiên cứu công bố năm
1999 đã cho thấy phấn hoa của ngô Bt vốn để
ngăn ngừa sâu cắn lá lại làm tăng tỉ lệ chết của sâu
của loài bướm bông tai D. plexippus13. Thức ăn
chính của loài sâu này là cây cỏ sữa A. syriaca chứ
không phải là ngô. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong của
sâu của loài bướm bông tai ở xung quanh khu vực
trồng ngô Bt cao hơn so với ở khu vực trồng ngô
không biến đổi gien đối chứng đã khiến nhóm
nghiên cứu nói trên đưa ra giả định là phấn hoa
của ngô Bt bị phát tán theo gió, bay lên và đậu trên
cây cỏ sữa và gây ngộ độc cho sâu của loài bướm
D. plexippus. Tuy nhiên những báo cáo sau này
đều cho thấy sự tăng trưởng và phát triển của loài
bướm nói trên cũng như cộng đồng vi sinh vật có
trong môi trường gần nơi trồng ngô Bt là không có
sự khác biệt so với nơi trồng các loại ngô không
biến đổi gien14, 15.

Ảnh 6. Khoai tây biến đổi gien được thí nghiệm
trên chuột.
Nguồn: Wayne Parot
Sau khi tổng hợp toàn bộ các số liệu từ tất
cả các thí nghiệm như trên, tùy vào loại sinh vật
biến đổi gien mà một hoặc cả ba cơ quan kiểm
định sẽ đưa ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đối với
sinh vật biến đổi gien đó. Một cây trồngbiến đổi
gien chỉ được cấp phép để được thương mại hóa
khi có đủ bằng chứng cho thấy nó không gây ra
các vấn đề về sức khỏe và môi trường, có hàm
lượng dinh dưỡng và có các giá trị nông nghiệp
tương đương với cây trồng cùng loài không bị biến
đổi gien.

- Giảm hiệu quả của việc dùng thuốc trừ sâu:
các nhà khoa học lo ngại rằng việc sử dụng cây
trồng có chất Bt sẽ góp phần tạo ra loại côn trùng
kháng lại chất Bt và điều này đã được ghi nhận bởi
một số công trình nghiên cứu gần đây16-18.

Những tác hại có thể có của cây trồng và
thực phẩm biến đổi gien:

- Tạo ra loại cỏ kháng thuốc diệt cỏ: có thể
các loại cỏ sẽ lai tạo chéo với các giống cây biến
đổi gien và kháng lại thuốc diệt cỏ. Một vài loại cỏ
kháng thuốc diệt cỏ đã được phát hiện tại bang
Georgia, Mĩ. Nguyên nhân của việc này được cho
rằng khi người nông dân dùng một lúc nhiều loại
thuốc diệt cỏ có độc tính cao cùng với các phương
pháp diệt trừ cơ học (nhổ, cuốc) dẫn đến việc phát
triển gien kháng thuốc trên cỏ chậm lại. Khi dùng
cây biến đổi gien, do chỉ cần dùng một loại thuốc
diệt cỏ là glyphosate (một loại thuốc không có tính
độc hại cao bằng các loại thuốc khác) mà không
dùng thêm các phương pháp cơ học đã tạo cơ hội
để cỏ dại phát triển tính kháng rất nhanh đối với
thuốc diệt cỏ 19.

Cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ và
phản đối cây trồng biến đổi gien và thực phẩm có
nguồn gốc từ cây trồng biến đổi gien đã và vẫn
đang tiếp diễn. Những tranh luận của cả hai phía,
phía ủng hộ và phía phản đối chủ yếu trên các vấn
đề sau: độc hại cho môi trường, có hại cho sức
khỏe của con người, và ảnh hưởng đến kinh tế.
1. Ảnh hướng đến môi trường: đa số các thí
nghiệm khoa học trong vấn đề này đều chưa mang
lại kết luận cuối cùng. Rất nhiều thí nghiệm đã
được thực hiện, nhưng chúng không cho kết quả
đồng nhất, và vì thế mỗi phía đều dùng những số
liệu có lợi cho mình. Ngay cả khi những tiêu cực
của việc sử dụng cây trồng biến đổi gien đã được
phát hiện, thì cũng luôn có những biện pháp có thể
được thực hiện nhằm giảm thiểu những tác động
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- Gien được chuyển vào cây biến đổi gien sẽ
phát tán và nhiễm tạp các cây dại trong tự nhiên.
Vào năm 2001, có một báo cáo khoa học cho thấy
gien chuyển vào ngô Bt đã được phát hiện ở một
số loại ngô dại ở Mê-hi-cô, nơi có số lượng cây
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ngô dại đa dạng nhất trên thế giới. Tuy nhiên,
những khe hở trong phương pháp và kết quả của
nghiên cứu này đã được phân tích 20, 21 và các thí
nghiệm sau đó đều không tìm thấy gien được
chuyển vào ngô Bt trong ngô dại22. Nhiều nghiên
cứu đã cho thấy các cây trồng có khả năng phát tán
hạt phấn và lai tạo tự nhiên với cây khác cùng loài.
Do đó, gien được chuyển vào trong cây biến đổi
gien đã được tìm thấy trong cây dại trong tự nhiên
trong bán kính từ 10 m đến 3,8 km23. Tuy nhiên,
khả năng này phụ thuộc vào từng loại cây, điều
kiện môi trường và đặc điểm của hạt phấn của
từng loại cây17.

khoa học mà chỉ chọn ra một số nhỏ các báo cáo
về tác hại của việc sử dụng thực phẩm biến đổi
gien để minh chứng cho luận điểm của mình.
Những bài báo này luôn báo cáo các con số cho
thấy sự khác nhau giữa thực phẩm biến đổi gien và
nhóm đối chứng trên động vật thí nghiệm mà đôi
khi không chú ý rằng sự khác nhau này có thực sự
khác biệt về thống kê, hay những khác biệt này có
nằm ngoài ngưỡng cho phép hay không, hoặc có
thể gây hại vì về mặt sinh/hóa học hay không lại là
một điều hoàn toàn khác. Tiêu biểu có thể kể đến
hai kết quả nghiên cứu vốn được sử dụng nhiều
bởi những người phản đối thực phẩm chuyển gien.
Nghiên cứu thứ nhất của nhà khoa học Pusztai ở
Anh chứng minh là đường tiêu hóa của các con
chuột thí nghiệm ăn khoai tây biến đổi gien có
xuất hiện các rãnh và tổn hại về mô27. Tuy nhiên,
bài báo này đã được hai hội đồng khoa học khác
nhau thẩm định chỉ ra nhiều thiếu sót và chứng
minh rằng nó không đủ chứng cứ khoa học và có
độ tin cậy không cao. Khoai tây biến đổi gien
được dùng cho nghiên cứu này do chính nhà khoa
học này tạo nên mà không phải là loại khoai tây
được phát triển bởi các công ty giống cây trồng,
vốn phải trải qua quá trình kiểm định lâu dài và
tốn kém hàng triệu đô la. Hơn nữa, số liệu của
nghiên cứu này cũng được cho là sơ sài và quan
trọng nhất là không cho thấy được sự khác nhau
thật sự có ý nghĩa thống kê. Bài báo thứ hai được
công bố vào năm 2011 đã kết luận rằng chất Bt đã
được tìm thấy trong mẫu máu của nhiều phụ nữ và
thai nhi ở một bệnh viện ở Quebec, Canada. Kết
quả này được quy cho là do ăn thực phẩm từ ngô
biến đổi gien Bt, điều này đã làm dấy lên sự lo
lắng của người tiêu dùng cũng như cơn thịnh nộ
của những người chống lại thực phẩm biến đổi
gien28. Tuy nhiên, tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm
của Úc và New Zealand đã chỉ ra các thiếu sót
trong lập luận và nghiên cứu của các tác giả bài
báo này. Thứ nhất, việc quy kết là hàm lượng chất
Bt trong máu của phụ nữ ở trong nghiên cứu này
là do ăn ngô biến đổi gien Bt là thiếu căn cứ khoa
học. Chất độc Bt vốn còn được dùng nhiều trong
các chất trừ sâu phổ biến (Delfin, Dipel) phun trên
nhiều loại cây rau khác nhau như khoai tây, cà
chua, súp lơ, dưa hấu, … và thậm chí được phép
sử dụng trên các loại thực phẩm được dán nhãn
“hữu cơ/sạch”. Do vậy việc tìm thấy hàm lượng Bt
trong máu không thể kết luận là do liên quan tới
việc ăn ngô biến đổi gien khi mà chưa phân tích kĩ
càng chế độ ăn uống và dinh dưỡng của người

2. Ảnh hưởng lên sức khỏe con người: đa số
các tài liệu nghiên cứu cho thấy thực phẩm biến
đổi gien có nguồn gốc từ cây trồng biến đổi gien
không có hại đến sinh trưởng và phát triển của các
động vật chiếm đa số 24. Tuy nhiên, con số này chỉ
phổ biến đối với cộng đồng nghiên cứu khoa học,
mà lại không đến được đại chúng. Tiêu biểu như
một công trình tổng hợp các nghiên cứu về sinh
vật biến đổi gien được tài trợ bởi liên minh châu
Âu trong gần 25 năm cho thấy rằng chưa có một
bằng chứng khoa học xác thực cho thấy sinh vật
biến đổi gien thực sự gây hại cho môi trường và
sức khỏe của người sử dụng thực phẩm biến đổi
gien25. Ngoài ra, hơn 600 bài báo khoa học nghiên
cứu về tác hại của GMO đã được tổng hợp ở trang
web: http://www.biofortified.org/genera/studiesfor-genera/. Tất cả đều cho thấy không thấy có vật
liệu ADN lạ từ cây trồng biến đổi gien ở trong cơ
thể của các vật nuôi ăn các thức ăn biến đổi gien,
và do vậy, thực phẩm biến đổi gien không thể gây
ra tác hại nào cho người sử dụng. Một nghiên cứu
tổng hợp gần đây nhất vào năm 2012 của các nhà
khoa học Anh và Pháp, đăng trên tạp chí Thực
phẩm và Chất độc hóa học, trong đó xem xét gần
12 thí nghiệm ngắn hạn và dài hạn (từ chín tháng
cho đến hai năm), và gần 12 thí nghiệm khác
nghiên cứu từ hai đến năm thế hệ động vật ăn các
thực phẩm biến đổi gien, đã chứng minh được
rằng cây trồng biến đổi gien có hàm lượng dinh
dưỡng tương đương với các cây trồng bình thường
và hoàn toàn an toàn trong chế biến thực phẩm và
thức ăn chăn nuôi26. Mặc dù có những khác biệt
nhỏ được phát hiện, nhưng chúng nằm trong giới
hạn cho phép và không gây ra các tác hại nào về
mặt sinh học24.
Trong khi đó, giới truyền thông và những
người phản đối GMO luôn bỏ qua thông tin từ giới
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tham gia nghiên cứu để phân biệt được hàm lượng
Bt trong máu là do ăn ngô Bt hay do ăn các rau
quả có phun thuốc chứa Bt. Hơn nữa, để tích tụ
hàm lượng Bt như trong nghiên cứu này, một con
người phải tiêu thụ một lượng ngô gấp nhiều lần
so với khẩu phần ăn của một người bình thường.

về mức độ lợi, hại của cây trồng/thực phẩm
chuyển gien với cây trồng/thực phẩm hữu cơ có
phần nào giống với sự so sánh giữa chiếc xe đạp
và chiếc xe ô tô. Mặc dù xe đạp mang lại nhiều lợi
ích như rất có lợi cho sức khỏe của con người hay
thân thiện với môi trường nhưng tốc độ lại chậm
và chở được ít người và hàng hóa. Trong khi đó ô
tô lại xả ra khí thải gây ô nhiễm môi trường, có hại
cho sức khỏe con người nhưng lại đi nhanh hơn và
chuyên chở số lượng người và hàng hóa nhiều hơn
so với xe đạp. Rõ ràng là ô tô vẫn là những
phương tiện giao thông ưu việt không thể thiếu
trong xã hội hiện nay. Cái mà con người đang làm
không phải là tìm cách loại bỏ ô tô vì lý do gây ô
nhiễm của nó mà tìm cách chế tạo ra những dòng
xe chạy bằng điện hoặc điện-xăng nhằm hạn chế
tối đa khả năng xả ra khí thải của các dòng xe
dùng nhiên liệu hóa thạch như hiện nay. Tóm lại,
bên cạnh những mặt có lợi, một vài tác động tiêu
cực của cây trồng biến đổi gien đến môi trường đã
được phát hiện, và chúng ta cần phải tiếp tục
nghiên cứu để biết rõ và có giải pháp giảm thiểu
những tác hại đó. Biết rõ tính chất để khai thác
mặt tốt và giảm thiểu tác động của mặt xấu của
cây trồng chuyển gien chính là cách sử dụng khôn
ngoan và có lợi nhất.

3. Ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội: mặc dù cây
trồng biến đổi gien được quảng cáo là sẽ giúp
người nông dân giảm được chi phí cho thuốc trừ
sâu và có năng xuất cao hơn, trong thực tế, những
người nông dân lại bị lệ thuộc vào công ty hạt
giống vì mỗi năm họ buộc phải mua giống mới mà
không thể sử dụng lại hạt thu từ vụ trước29.
Nguyên nhân là vì hạt giống biến đổi gien mà họ
mua năm đầu tiên từ các công ty hạt giống sẽ
không thể thụ phấn ở các vụ mùa tiếp theo. Đối
với người nông dân của các nước thứ ba, chi phí
đắt đỏ của giống cây chuyển gien và sự lệ thuộc
vào công ty hạt giống sẽ khiến sức hấp dẫn của
cây trồng chuyển gien giảm đi. Thêm vào đó, các
công ty này luôn tuyên truyền rằng chỉ có cây
trồng biến đổi gien mới có thể giúp con người sản
xuất ra đủ lượng thực phẩm để nuôi dân số thế
giới, vốn đang tăng lên với mức độ chóng mặt.
Tuy nhiên, năng xuất trồng trọt còn chưa cao của
các nước thứ ba không hẳn là chỉ vì thiếu hạt
giống tốt mà còn do nhiều yếu tố khác như tình
trạng thiếu phân bón, máy móc, đất đai cằn cỗi, và
trình độ quản lí còn yếu kém29. Mặt khác, nguyên
nhân gây ra nạn đói ở các nước thứ ba cũng không
phải chỉ do thiếu thực phẩm mà còn do các vấn đề
kinh tế xã hội như tham nhũng hoặc quá trình phân
phối thực phẩm không công bằng khiến cho những
người nghèo không thể tiếp cận được với nguồn
thức ăn này.
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