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Ons almal begeer goeie gesondheid. As ons weet watter siektes vir ons voorlê, kan ons mos voorkomend
optree.  En  as  dit  in  ons  gene  geprogrammeer  is,  lyk  DNS-toetsing  na  die  ideale  oplossing.
Deoksiribonukleïensuur,  oftewel  DNS,  is  die  belangrikste  draer  van  erflike  inligting  in  alle  bekende
organismes en sommige virusse. In Engels word dit DNA genoem.

Nee,  dis  nie  so  eenvoudig  nie.  Trish  Torrey,  ’n  Amerikaanse  mediese  advokaat  waarsku  in  ’n  baie
onlangse  skrywe  op  die  webwerf  https://www.verywell.com/the-pros-and-cons-of-genetic-testing
(opgedateer  2  Desember  2017)  dat  mense  nie  DNS-toetsing  as  ’n  eenvoudige  oplossing  vir  alle
gesondheidsprobleme moet sien nie. Sy het self ’n nare ondervinding gehad deurdat sy in 2004 met
dodelike kanker gediagnoseer is en die dokters haar ’n paar maande gegee het om te lewe. Sy het egter
nie so siek gevoel as wat twee laboratoriumtoetse gewys het nie en het besluit sy het nie kanker nie. Sy
het geweier om chemoterapie te ondergaan en intensief navorsing begin doen oor kanker. Die National
Institutes of Health het haar later gelyk gegee. Vandag help sy pasiënte, hulle oppassers en advokate wat
pasiënte bystaan in ’n disfunksionele mediese gesondheidstelsel.

Soos die mediese wetenskap vorder en al meer bekend raak oor hoe ons genetiese samestelling ons
liggame en gesondheid affekteer, begin mense wonder of hulle nie genetiese toetsing moet ondergaan
nie. Wat is dan die voor- en nadele van genetiese toetsing?

Vir  duisende jare en vandag nog is  dit  vir  baie ’n raaisel  hoekom sommige mense bepaalde siektes
opdoen  en  ander  nie.  Omgewingsfaktore  kan  dalk  ’n  bydraende  faktor  wees,  maar  deesdae  word
algemeen aanvaar dat daar ook iets anders moet wees. Vroeër is hoofsaaklik gefokus op die behandeling
van siektes, maar die afgelope vyftig tot sestig jaar is die wetenskap ook geïnteresseerd in die persoon se
genetiese samestelling om antwoorde te vind op die variasies in menslike siektetoestande.

Na DNS ontdek is, het wetenskaplikes onder andere die volgende besef: as hulle ’n groep mense met
dieselfde siekte se genetiese samestelling ondersoek, kan hulle dalk ooreenstemming vind in hulle gene
en  hoekom  die  gene  verskil  van  ander  wat  nie  die  siekte  het  nie.  Hulle  kon  ook  die  genetiese
samestelling van twee mense vergelyk en vasstel of hulle verwant is. 

In 2003 is die Menslike Genoomprojek voltooi en elke geen in die menslike liggaam is geïdentifiseer en
die paring van gene en gesondheidstoestande het volstoom begin. Een van die eerste deurbrake was die
ontdekking dat die sogenaamde BRCA-genes die ontwikkeling van borskanker beïnvloed. In teorie kom
dit daarop neer dat wetenskaplikes in staat sal wees om die siekteverwante gene te identifiseer en
verpersoonlikte medisyne te gee wat die geen keer om die siektetoestand te veroorsaak.

Watter tipes genetiese toetse bestaan daar? Bloed-, saliva-, haar- en veltoetse bestaan al vir dekades en
word gebruik by die bepaling van tekorte of siektetoestande, maar ook vir die bepaling van ouerskap of
verwantskap. Voorgeboortelike genetiese ondersoeke kan bepaal  of  daar probleme is  met die baba,
maar voornemende ouers kan ook geneties ondersoek word en gehelp word met die bepaling van ’n
genetiese siekte by die moontlike baba soos byvoorbeeld sistiese fibrose en Huntington se siekte. Hulle
kan dan ingeligte besluite neem. Hierdie toetse word algemeen aanvaar as betroubaar.

Baie  navorsing  word  tans  onderneem om die  risiko  vas  te  stel  of  iemand Alzheimer  se  siekte,  hoë
bloeddruk en longkanker gaan opdoen. Hierdie navorsing is nog in sy kinderskoene en wetenskaplikes
verskil oor die akkuraatheid van die toetse. Daar is etlike probleme. Al word ’n bepaalde versie van ’n
geen gepaar met ’n bepaalde siekte, waarborg dit nie dat die persoon die siekte sal opdoen nie. Selfs al
word bewys dat die persoon wel die siekte sal opdoen, is daar geen manier om hom/haar te behandel
dat hy/sy nie die siekte opdoen nie.  Daar is ook nie altyd gepaste medikasie om hom/haar te behandel



indien hy/sy wel die siekte opgedoen het nie. Pfizer, een van die grootste farmaseutiese ondernemings
ter wêreld, het onlangs aangekondig dat hy ondersoek na medikasie vir Alzheimer se siekte opskort.

Dit is die redes hoekom Trish aanvoer dat daar geen mediese waarde bestaan om toetse te doen vir
toekomstige siekteontwikkeling nie, behalwe in die bewese en gevestigde gevalle soos vir borskanker. 

Om jou DNS vas te stel is maklik. Jy kontak ‘n laboratorium, hulle stuur vir jou ’n pakket, gewoonlik vir
speekselmonsters,  en jy  stuur  dit  terug.  Binne vyf  tot  sewe dae kry jy  jou verslag in jou e-pos.  Die
voordeel daarvan kan wees dat jy kennis kan opdoen oor jou risiko van een van die genetiese siektes
soos Alzheimer of borskanker. Prenatale toetse kan ook jou besluit oor wat om wetlik en finansieel te
doen,  beïnvloed.  ’n  Verdere  voordeel  is  dat  elke  DNS-toets  bydra  tot  die  informasie  oor  genetiese
toetsing.

Die nadeel is dat daar nog te veel onbeantwoorde vrae is. Genetiese toetse laat meer vrae ontstaan as
antwoorde, kan meer probleme veroorsaak as wat dit oplos. Daar is ook etiese en wetlike implikasies
rondom genetiese toetsing. Vrae soos: hoe akkuraat is die toets? Daar is geen akkuraatheidsmaatstawwe
vir die meeste toetse nie, veral nie dié wat jou geondheidstoekoms voorspel nie. Veronderstel jou toets
voorspel dat jy longkanker kan kry, jy hou op rook en jy kry dit nie. Was die toets reg, of was dit omdat jy
gesorg het dat jy dit nie kry nie.

Wie kan vir jou die data analiseer? Genetici is opgelei om dit te doen, maar dan beteken dit lang afsprake
om die ingewikkeldhede van die toetse te verduidelik. Die meeste dokters is nie opgelei om dit te doen
nie. Verder word die akkuraatheid van die toetse in die meeste gevalle nie gewaarborg nie. Lees maar
die Terme en Voorwaardes van die ontleders baie goed deur voor jy ’n besluit neem.

Aan wie behoort die informasie? Aan jouself, die toetsontwikkelaars, die laboratorium? Kan hulle maak
met die resultate wat hulle wil en daarbý: hoe privaat is die data. Daar is nog nie wette wat alle aspekte
van toetsing dek nie.

Wat  maak  jy  met  die  informasie?  Baie  min  van  die  toetse  gee  werklik  data  waarop  jy  positief  kan
reageer, behalwe om op te hou rook of te verslank, meer te oefen en so aan wat in elk geval sonder die
uitslag van die toets goed is. Daar is ook nie behandeling vir baie van die siektetoestande wat die verslag
mag aandui nie. 

Die einddoel van genetiese toetsing is om vir elke individu gepersonaliseerde behandeling voor te skryf.
In die meeste gevalle bestaan so iets nog nie.

Dan is daar ook nog die emosionele aspek. Gestel jou toets wys dat jy moontlik die risiko loop om een of
ander ongeneeslike siekte op te doen. Gaan jy jou nie dood bekommer oor wanneer die siekte gaan
manifesteer nie? En die siekte kan dalk nooit manifesteer nie. 

Hoe meer toetse gedoen word, hoe meer word die kennis oor die paring van gene met siektes. Dit gaan
nog jare se navorsing verg voordat begin kan word met gepersonaliseerde mediese behandeling. Die
nodige wette moet ook eers opgestel en goedgekeur word.

Slotsom: Die toetsing van jou DNS is nie ’n kitsoplossing vir jou toekomstige siekteprobleme nie.


