
Det humane genom (DNA) består af ca 3 milliarder basepar. Analysen af den totale arvemasse i mennesker er blevet mulig i 2015. Prisen

på præcis beskrivelse af rækkefølgen af baserne – en DNA sekventering – koster nu 20-25.000 kroner per person. Når du kender din

præcise DNA kode, er det muligt at vurdere, om du har øget risiko for en speciel sygdom eller om dine børn vil have 25%,  50% eller

absolut ingen risiko for at modtage uønskede gener fra dig.

Selvom det er meget små variationer, der er imellem mennesker (f.eks. er 96% af din arvemasse identisk med arvemassen hos en

chimpanse), så er der i de 4% arvemasse, som gør os til mennesker, gener der bestemmer hårfarve, risiko for diabetes, demens,

øjenfarve, blødersygdom eller dværgvækst. Nogle af disse informationer kan have afgørende betydning for vor livskvalitet. Men hvis vi

fjerner alle børn, der har flyveører eller skæve fortænder, så bliver vi jo frygteligt ens? Den teknologiske mulighed for at få bestemt sin

DNA åbner nogle muligheder, som vi er nødt til at tænke over inden de bliver tilgængelige.

Diskutér i grupper af 4-5 elever de følgende spørgsmål. I må bruge 10 minutter på hvert af spg. a-c, og i alt 10 minutter på spg. d-f:

a) Hvis vi alle sammen fik analyseret vores DNA, ville man også kunne finde ud af at en del børn ikke har den far de tror. Hvis et par gerne

vil have børn men farens sæd ikke er egnet, han kan bære på en alvorlig sygdom eller han kan have haft et kræftforløb med

strålebehandling, der har ødelagt hans sædceller. Hvis parret ønsker at få en familie er det så vigtigt for barnet at vide at en anden har

været sæddonor?

Er det forældrenes beslutning, om barnet skal kende dets biologiske far?

b) Det ville være muligt meget hurtigt at finde frem til en voldtægtsmand ved at analysere DNA fra sædprøver på ofret.

Da DNA er meget let at få fat i kunne man spekulere i at ”plante” DNA på ofre for forbrydelser for derved at slippe for selv at få skylden?

c) Visse typer medicin kan være livsfarlige for patienter med genetiske mutationer. Hvis alles DNA profiler var tilgængelige kunne man

lynhurtigt se om patienten kan tåle medicinen.

Det er dyrt at ”holde liv” i dårlige danskere? Ville det være iorden at din skatteprocent blev bestemt af dit DNA så de raske skulle betale

mindre?

d) Hvem skal have adgang til DNA profilerne?

e) Hvornår skal du selv give samtykke til at din profil anvendes?

f) Vil du gerne kende din egen DNA profil? Og hvad vil du betale for det?

Efter gruppearbejdet samlet op i lektionen ved lærerstryret fremlæggelse og diskussion. Samlet tid: 1  lektion.
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