
3 temes de debat 

Clonatge 

- Mètode insegur. No s’ha provat que el clon neixi completament sa, ni s’ha aconseguit 

mai clonar un ésser humà. Només en 1 dels 277 es va aconseguir clonar la famosa 

ovella Dolly.  

-  

- Es treballa amb embrions, cosa que comporta també problemes a nivell ètic.  

- Difícil de vigilar. Poques limitacions a nivell legal, cal establir límits. 

- En el cas de que funcioni, podria ser una arma important utilitzada per determinats 

països (perillositat) 

Experimentació amb embrions. És èticament correcte escollir, per exemple, el color dels ulls o 

del cabell del nostre fill? 

- Els mètodes de modificació del material genètic tenen objectius molt més profunds 

que els de canviar el color dels ulls o del cabell d’un embrió, motiu pel qual considero 

que no és correcte, ja que s’estaria emprant una eina extremadament útil per tal de 

tractar moltes malalties amb fins econòmics, materialistes o estètics.  

- Aquests mètodes tan sols poden ser utilitzats en casos mèdics o clínics, en els quals la 

utilització d’aquests fos mínimament necessària.  

Quins són els límits de la utilització de la tècnica CRISPR/CAS, que permet tallar regions d’ADN 

amb una elevada precisió i rapidesa? Edició del genoma humà. 

- Aquesta tècnica podria permetre la generació d’humans millorats genèticament, i 

utilitzar-los com a arma de destrucció massiva, així com també podria permetre la 

perfecció de l’espècie humana. 

- Cal establir límits ètics o lleis per tal d’evitar la lliure modificació d’embrions i gens, ja 

que actualment no hi ha lleis internacionals fixades i cada país té límits diferents.  

- Com a punt positiu també cal destacar que aquest mètode es pot utilitzar per a tractar 

malalties genètiques rares i erradicar-les, evitant, abans del propi naixement que la 

persona afectada la patís, així com també alguns tipus de càncer. 

- Conscienciar a la societat per tal d’evitar que els pares vulguin beneficiar-se d’aquesta 

tècnica per simples objectius estètics i no clínics.   


