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Szanowny Profesorze Séralini,

Jak  Panu  wiadomo,  kilka  miesięcy  temu  rozpoczęliśmy  gruntowną  analizę  danych  dostarczonych 
przez Pana do naszego periodyku. Komisja badająca te dane oraz ich analizę starała się rozwiązać 
kwestie, które zostały poruszone w Listach do Redakcji napływających w reakcji na Pana artykuł.
 
Panel  miał  wiele  wątpliwości  co  do  jakości  danych  i  ostatecznie  zalecił  wycofanie  publikacji. 
Próbowałem się z Panem skontaktować w celu omówienia konkretnych przyczyn tego zalecenia. Jeśli 
nie zgadza się Pan na wycofanie owego artykułu, zostanie on poddany retrakcji, po czym następujące 
oświadczenie zostanie opublikowane w jego miejsce:

Czasopismo  Food  and  Chemical  Toxicology  wycofuje  artykuł  "Długoterminowa  toksyczność  
herbicydu Roundup i odpornej na Roundup kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej "1, który został  
opublikowany  w  niniejszym  czasopiśmie  w  listopadzie  2012  roku.  Decyzja  ta  została  podjęta  po  
gruntownej i  czasochłonnej analizie opublikowanego artykułu i  zawartych w nim danych, wraz ze  
zbadaniem  procesu  ewaluacji  publikacji  przez  ekspertów.  Redaktor  naczelny  powstrzymał  się  od  
wygłaszania jakichkolwiek publicznych oświadczeń dotyczących rzeczonego artykułu, dopóki analiza  
nie dobiegła końca, a autorzy zostali powiadomieni o ustaleniach.

Niedługo  po  opublikowaniu  wyników  tego  badania  do  redakcji  zaczęły  docierać  listy  wyrażające  
wątpliwości  co  do  ważności  ustaleń  tam zawartych,  właściwego  wykorzystania  zwierząt,  a  nawet  
zarzuty  fałszerstwa.  Wiele  z  tych  listów  wzywało  redaktorów  czasopisma  do  retrakcji  
(wycofania)badania. Zgodnie ze standardową praktyką czasopisma, listy te, a także listy poparcia dla  
uzyskanych wyników, zostały opublikowane wraz z odpowiedziami ze strony autorów2. Ze względu na  
charakter  obaw co  do  słuszności  publikacji,  redaktor  naczelny  zbadał  wszystkie  aspekty  procesu  
recenzji  oraz  poprosił  o  zezwolenie  ze  strony  autora  na  ocenę  surowych  danych.  Prośba  o  
udostępnienie surowych danych jest rzadkością, jednakże jest to zgodne z polityką czasopisma, która  
mówi, że autorzy zgłoszonych artykułów muszą być gotowi dostarczyć oryginalne dane, jeśli zostaną o  
to  poproszeni.3 Autor  badania zgodził  się i  dostarczono wszystkie  materiały,  których domagał się  
redaktor naczelny. Redaktor naczelny chce tym samym potwierdzić współpracę autora w tej materii i  
chwali go za jego zaangażowanie w proces nauki.



Jednoznacznie,  redaktor  naczelny  nie  znalazł  dowodów  fałszerstwa  danych  lub  celowego  
wprowadzania w błąd. Jednakowoż, istnieje uzasadniony powód do obaw dotyczący zarówno liczby  
zwierząt w każdej badanej grupie, jak i konkretnego, wybranego szczepu. Niska liczba zwierząt została  
zidentyfikowana  jako powód do niepokoju  podczas  wstępnego stadium ewaluacji,  lecz  ostatecznie  
przeważyła decyzja ekspertów, którzy uznali, że praca ma dużą wartość pomimo owego ograniczenia.  
Dogłębniejsza  analiza  surowych  danych  wykazała,  że  przy  tak  małej  próbie  nie  ma  możliwości  
osiągnięcia ostatecznych wniosków odnośnie roli jaką odgrywa NK603 lub glifosat w odniesieniu do  
ogólnej śmiertelności lub częstotliwości  występowania nowotworu. Biorąc pod uwagę powszechnie  
znany fakt częstego występowania nowotworów u szczurów Sprague-Dawley, zwyczajowa zmienność  
nie można zostać wykluczona jako przyczyna podwyższonej śmiertelności i częstszego występowania  
nowotworów obserwowanego u badanych grup.

Ostatecznie, wyniki przedstawione (choć nie są błędne) nie są jednoznaczne, a zatem nie spełniają  
wymogów publikacji w Food and Chemical Toxicology. Proces wzajemnej oceny nie jest doskonały,  
lecz  spełnia  swoją  rolę.  Czasopismo  jest  zobowiązane  do  rzetelnego,  dokładnego  i  terminowego  
procesu  recenzji;  czasem  korzyści  doraźne  muszą  zostać  poświęcone  na  rzecz  jak  największej  
dokładności. Czasochłonny charakter procesu jest niekiedy wymogiem uczciwości wobec autorów i  
czytelników. Podobnie, Listy do Redakcji, zarówno te za, jak i przeciw, służyć mają jako dodatkowa  
ewaluacja  już  po  publikacji.  Wymiana  poglądów między  czytelnikami  i  autorem jest  przydatna  i  
zajmuje ważne miejsce w naszym dialogu naukowym.

Redaktor naczelny ponownie wyraża pochwałę dla autora za jego chęci i otwartość na uczestnictwo w  
tym dialogu. Wycofanie artykułu oparte jest jedynie na niejednoznaczności wyników tego konkretnego  
badania. Polityka redakcyjna czasopisma nadal będzie obstawała za analizą wszelkich dostarczanych  
manuskryptów, bez względu na ich kontrowersyjną treść. Redakcja będzie nadal wykorzystywać ten  
przypadek jako przypomnienie, aby w procesie wzajemnej oceny być tak skrupulatnym, jak to tylko  
możliwe.

Proszę o jak najszybszy kontakt w celu omówienia szczegółów analizy, a także procedur wycofania 
lub retrakcji omawianego artykułu.

Z poważaniem,
A. Wallace Hayes
Redaktor Naczelny
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Dear Professor Séralini,

 As you know, several months ago, we began a thorough examination of the data you provided to the 
journal. The panel looking at the data and its analysis sought to address the questions that had been 
raised in the Letters to the Editor received in response to your article.

The panel had many concerns about the quality of the data,  and ultimately recommended that the 
article should be withdrawn. I have been trying to get in touch with you to discuss the specific reasons 
behind this recommendation. If you do not agree to withdraw the article, it will be retracted, and the 
following statement will be published it its place:

The journal Food and Chemical Toxicology retracts the article “Long  term  toxicity of  a Roundup 
herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize,”1 which was published in this journal  
in  November  2012.  This  retraction  comes  after  a  thorough  and  time-consuming  analysis  of  the 
published article and the data it reports, along with an investigation into the peer-review behind the 
article.  The  Editor in-Chief  deferred making any public  statements  regarding  this  article  until  this  
investigation was complete, and the authors were notified of the findings.
Very shortly after the publication of this article, the journal received Letters to the Editor expressing 
concerns  about  the  validity  of  the  findings  it  described,  the  proper  use  of  animals,  and  even 
allegations of fraud. Many of these letters called upon the editors of the journal to retract the paper.  
According to the journal’s standard practice, these letters, as well as the  letters  in  support  of the 
findings, were published along with a response from the authors.2 Due to the nature of the concerns 
raised about  this  paper,  the  Editor-in-Chief  examined all  aspects  of  the  peer review process  and 
requested permission from the corresponding author to review the raw data. The request to view raw 
data is not often made; however, it is in accordance with the
journal’s policy that authors of submitted manuscripts must be willing to provide the original
data if so requested.3 The corresponding author agreed and supplied all material that was requested 
by  the  Editor-in-Chief.  The  Editor-in-Chief  wishes  to  acknowledge  the  co-operation  of  the 
corresponding author in this matter, and commends him for his commitment to the scientific process.

Unequivocally, the Editor-in-Chief found no evidence of fraud or intentional misrepresentation of the 
data.  However,  there is  legitimate cause for  concern regarding both the  number of  animals  in  each 
study group and the particular  strain selected.  The  low number of  animals had been identified as  a  
cause for concern during the initial review process, but the peer review decision ultimately weighed 
that the work still had merit despite this limitation. A more in-depth look at the raw data revealed that  
no definitive conclusions  can be  reached with  this small  sample  size  regarding  the  role  of  either 
NK603  or  glyphosate  in  regards  to  overall  mortality  ortumor  incidence.  Given  the  known  high 
incidence of tumors in the Sprague-Dawley rat, normal variability cannot be excluded as the cause of  
the higher mortality and incidence observed in the treated groups.



Ultimately, the results presented (while not incorrect) are inconclusive, and therefore do not reach the  
threshold of publication for Food and Chemical Toxicology. The peer review process is not perfect,  
but  it  does  work.  The  journal  is  committed  to  a  fair,  thorough,  and  timely  peerreview  process;  
sometimes expediency might be sacrificed in order to be as thorough as possible. The time-consuming  
nature is, at times, required in fairness to both the authors and readers. Likewise, the Letters to the  
Editor, both pro and con, serve as a post-publication peerreview. The back and forth between the  
readers and the author has a useful and valuable place in our scientific dialog.

The  Editor-in-Chief  again  commends the corresponding author  for his  willingness  and openness  in  
participating in  this  dialog.  The  retraction is  only on  the  inconclusiveness  of this  one  paper.  The 
journal’s editorial policy will continue to review all manuscripts no matter how  controversial  they 
may be. The editorial board will continue to use this case as a reminder to be as diligent as possible in  
the peer review process.

Please contact me as soon as possible to discuss the details of the analysis, and the procedures for 
withdrawing or retracting this article.

Sincerely,
A. Wallace Hayes
Editor-In-Chief
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