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● temes punters de la investigació genètica: 
 

- microbioma 
El genoma dels microorganismes que viuen al nostre cos: els bacteris de la             
microbiota, de l’epiteli, etc. ens acompanyen tota la vida i són necessaris per             
la nostra supervivència - podem considerar-ho part del nostre genoma? de           
fet, alguns es transmeten de mare a fill/a a través de la placenta. 
 

- clonació genètica 
Tant de microorganismes (amb la finalitat de sintetitzar antibiòtics i/o altres           
substàncies que actuin com a fàrmacs) com de plantes i animals superiors            
(perquè presentin X malaltia i facin d’animals model en investigació, per crear            
cèl·lules mare per cada individu, per reviure espècies extingides, etc). 
 

- DNA barcoding 
L’estudi de seqüències del DNA concretes que permeten una identificació          
molt ràpida de l’espècie i, fins i tot, d’un individu específic. Són interessants             
les seves aplicacions en filogenètica, ciència forense, tests de paternitat,          
diversitat genètica, etc. 

 
 

● temes per debatre: 
 

- base genètica de la identitat sexual 
Quina és la influència que té el genoma de cadascú en la seva identitat              
sexual? És a dir, hi ha gens “propis” de dona i d’home que marquin              
comportaments i caràcters no-sexuals determinats? o es tracta només d’una          
construcció social? I les preferències sexuals de cadascú, també són          
codificades al genoma? Ser homosexual/heterosexual es porta als gens? 

 

- clonació humana 
Dividir el debat en dues qüestions: (1) és ètica la pràctica de la clonació              
(específicament en éssers humans)?, quins riscos comporta? quins        
problemes i quins avantatges? i (2) en cas que tingués lloc la clonació d’una              
persona, en quins aspectes es diferenciarien els dos clons? si deixem de            
banda les possibles mutacions, serien realment dos individus idèntics? És a           
dir, suposant que creixen en les mateixes condicions socioculturals,         
econòmiques, ambientals, etc. existiria algun tret (no físic) que ens permetés           
diferenciar-los? es comportarien diferentment? 

 

- ètica de la millora genètica d’organismes 
És necessària la modificació genètica de certs organismes (transgènics)? i          
d’animals o, fins i tot, humans? Li suposa una millora a l’individu modificar-li             
el genoma? és a dir, és realment intel·ligent alterar la naturalesa de les coses              
o són intervencions prescindibles? Quina fi (si n’hi ha alguna) justifica els            
mitjans pel que fa a la manipulació genètica? 


