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Exploració genètica( screening) 
Informació addicional pel professorat. 

 

Informació addicional pel professorat 

 
Enllaços a pàgines d’interés: 
 
Diagnòstic d’embrions 
http://www.fibrosisquistica.org/index.php?pagina=noticias&esnoticia=65 
 
Tractaments de la malaltia 
http://www.medspain.com/ant/n12_may00/fibrosis.htm 
 
Diagnòstic genètic preimplantacional 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_gen%C3%A9tico_preimplantac
ional 
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7689000/7689316.stm 
 
Dilema ètic (activitat C3) 
“Un fill amb fibrosi quística?” Mariona Domènech, Sílvia Lope 
http://www.xtec.es/cdec/innovacio/pagines/c3.htm 
 
Test preimplantacional 
http://www.salud.bioetica.org/testpreimplante.htm 
 
 

Proposta didàctica 
L’activitat es centra en una proposta de reflexió i argumentació sobre les 
tècniques de diagnosi de la fibrosi quística i les consideracions bioètiques que 
plantegen.  
En primer lloc es presenten cinc articles que s’han de llegir. Es tracta 
d’articles de publicació recent donat que la recerca científica en aquest camp 
avança molt ràpidament. A través dels articles els alumnes coneixeran les 
bases científiques de les tècniques, l’aplicació en la pràctica mèdica i la 
repercusió en la societat (es pot consultar la informació addicional). Per això 
es proposen dues qüestions generals sobre la comprensió del text. En una de 
les preguntes es tracta la figura del conseller genètic i la seva importància en 
quan a l’assessorament a les famílies amb risc de tenir fills amb fibrosi 
quística o bé aquelles que afronten l’embaràs. 
 
Posteriorment es planteja una pregunta oberta al debat:  
“El diagnòstic preimplantacional és una bona alternativa contra la fibrosi 
quística? Quins dilemes ètics se’n deriven?” 
 
1.- El alumnes treballen en grup i per elaborar el text que sel’s demana han 
de realitzar un treball previ d’organització de la informació que tenen i la que 
s’ha de buscar: 
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a.- Els fets relacionats amb la malaltia: 

-Tipus de malaltia 
-Causa que la produeix 
-Efectes sobre  l’organisme 
-Tipus d’herència 
-Freqüència al nostre país 
-Esperança de vida 
-Noves teràpies i tractaments 

  
b.- Tècniques de detecció (i complementàries) 

-Diagnòstic preimplantacional 
.Fecundació in Vitro 
.Detecció genètica 
.Selecció i implantació d’embrions 

-Diagnòstic en el fetus 
-Diagnòstic neonatal 

.Anàlisi de sang 

.Test de la suor 

.Estudi genètic 
En aquest darrer apartat han de separar clarament aquelles tècniques que 
plantegen algun dilema ètic de les que no. 

 
c.- Problemes ètics que es plantegen 
Per exemple: 
-Fem una selecció d’embrions i en descartem una part 
-Seleccionem individus sans 
-El diagnòstic del fetus implica la possibilitat d’avortar 
etc... 
 
S’ha de detectar els problemes ètics i considerar-ne els principis que els 
recolzen 

 
2.- Per a redactar el text cal argumentar la idea: 
- exposició de la idea 
- evidències científiques i bioètiques amb que basem la nostra posició. 
 
Podria ser interessant que els alumnes facin un quadre amb els fets en una 
columna i les evidències que les recolzen en l’altra, i construeixin després els 
arguments o bé els contrarguments. 
 
3.- Un cop els alumnes tenen el text escrit i argumentat, cal fer una valoració 
amb la resta de companys, i millorar-lo si cal. Han de tenir clar si allò que 
defensen és prou consistent. 
 
4.- Finalment cada grup llegeix el text i es pot fer una avaluació final 
conjunta 
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