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ONDERWERP: DNS-PROFILERING EN DIE GEBRUIK DAARVAN ÈN BLOEDGROEPE IN 

VADERSKAPTOETSE 

• Uit die DBO NSS Eksamenriglyne 2017, bladsy 5 en bladsy 10 

 

• Doelwitte van die les: 

Aan die einde van die les behoort jy in staat te wees om:  

✓ DNS-profilering te kan definieer 

✓ Die gebruike van DNS-profilering te kan noem en toe te pas 

✓ DNS-profiele te kan interpreter 

✓ Die gebruik van bloedgroepe en DNS-profiele in vaderskaptoetse te verstaan 

 

LESOPSOMMING 

DNS/DNA-profiele 

 

 Definisie van DNS-profiel 

‘n DNS-profiel is ‘n gekarteerde samestelling van ‘n individu se DNS deur ‘n stafiekode  

 

 Gebruike van DNS-profiel 

Om misdaad te ondersoek / verskille op te los 

Om die oorskot van organismes te identifiseer 

Om moontlike familie verwantskappe anders as vaderskap te bepaal, bv. broers en susters, niggies en nefies 

te identifiseer 

Om te toets vir die teenwoordigheid van spesifieke allele/gene wat genetiese siekte veroorsaak 

Toets of weefsels geskik is vir orgaan oorplantings 

 

 Besware teen DNS-profilering 

DNS bevattende monsters kan geplant word 

Menslike foute kan plaasvind gedurende die samestelling van DNS-profiele 

Dit is ‘n baie duur proses 

Skending van privaatheid 

Omruil van monsters by die laboratorium 

 

 Interpretasie van DNS/DNA-profiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind se DNS-

profiel, wat ‘n 

50/50 samestelling 

is van beide die 

ouers se DNS 

stawwe 

Moeder se DNS-

profiel, wat 50% 

van die DNS 

stawwe van die 

Kind bevat (die 

ander 50% kom 

van die Pa) 
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Vaderskaptoetse  

 Die rol van elk van die volgende by vaderskaptoetse: 

• BLOEDGROEPE 

 

VIR EKSTRA INLIGTING:  

Indien die Ma en Pa van die kind hetersigoties vir bloedgroep A en B is, het: 

- Elke kind 'n gelyke (25% ) kans om enige bloedgroep (A, B, AB, of O) te hê. 

 

✓ Die bloedgroep van 'n kind word bepaal deur die allele van beide ouers 

✓ Die bloedgroep van die moeder, die kind en die moontlike vader word bepaal  

✓ Indien die bloedgroep van die moeder en die moontlike vader nie kan lei tot die bloedgroep van die 

kind nie, is die man nie die vader nie 

✓ Indien die bloedgroep van die moeder en die moontlike vader kan lei tot die bloedgroep van die kind 

kan die man die vader wees 

✓ Dit is egter nie 'n uitgemaakte saak nie, omrede baie mans dieselfde bloedgroep het        

 

• DNS/DNA-PROFIELE 

✓ 'n Kind ontvang 50% DNS van beide ouers 

✓ Die DNS van die moeder, die kind en die moontlike vader word bepaal  

✓ 'n Vergelyking tussen die DNA/DNS stafies van die moeder en die kind word getref 

✓ Die oorblywende DNS stafies word vergelyk met die moontlike vader se DNS stafies 

✓ Indien al die oorblywende DNS stafies in die kind se profiel ooreenstem met die moontlike vader se 

DNS stafies, dan is die moontlike vader die biologiese vader 

✓ Indien al die oorblywende DNS stafies in die kind se profiel nie ooreenstem met die moontlike 

vader se DNS stafies nie, dan is die moontlike vader nie die biologiese vader nie 
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WERKKAART 1 

 

Vraag 1 (uit LW Vraestel 2 DBE/Feb.–Mrt. 2017) 

 

1. Tom en Maria het drie kinders. Een van die drie kinders is aangeneem.  'n DNA-profiel is vir elke 

familielid voorberei om te bepaal of Tom al drie kinders (Anne, Mary en Steve) se pa is.  

 

Die DNA-profiele word hieronder gegee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Watter EEN van die kinders is aangeneem?        (2) 

1.2 Verduidelik jou antwoord op VRAAG 1.1.        (2) 

 

Vraag 2 (uit LW Vraestel 2 DBE/Nov 2014) 

2. Die diagram hieronder toon die DNS/DNA-profiele van ses lede van 'n gesin. 

Hoe groter die ooreenkoms in die posisies van die strepies in die DNS/DNAprofiele van verskillende 

persone is, hoe nader verwant is hulle. Die ouers, Zinhle en Ayanda, het vier kinders. Twee van die 

kinders is hulle biologiese nakomelinge, terwyl die ander twee kinders aangeneem is. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Watter TWEE kinders is die biologiese nakomelinge van Zinhle en Ayanda?   (2) 

2.2 Gee 'n verduideliking vir jou antwoord op VRAAG 2.1 deur bewyse uit die  

DNS/DNA-profiele te gebruik.         (2) 

2.3 Behalwe vaderskaptoetse, noem TWEE maniere waarop DNS/DNA-profiele deur mense  

gebruik kan word.           (2) 
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Vraag 3 (uit LW Vraestel 2 DBE/Mei/Jun 2017) 

3. Die diagram hieronder toon 'n tegniek wat tydens vaderskaptoetse gebruik word. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Identifiseer die tegniek wat hierbo getoon word.       (1) 

3.2 Watter man is die biologiese vader van die kind?       (1) 

3.3 Verduidelik jou antwoord op VRAAG 3.2.        (3) 

3.4 Noem TWEE ander gebruike van hierdie tegniek.       (2) 

 

Vraag 4 (uit LW Vraestel 1 DBE/Feb/Mar 2010) 

4. Bestudeer die diagram hieronder wat die volgende DNA-profiele/genetiese vingerafdrukke toon:  

• Bloed van 'n verkragte vroulike slagoffer 

• Bloed van drie verdagtes 

• Semen gevind op die vroulike slagoffer 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Watter verdagte was heel moontlik die verkragter?       (1) 

4.2 Verduidelik jou antwoord op VRAAG 4.1.        (2) 

4.3 Gee EEN rede waarom hierdie bewyse as betroubaar beskou kan word.    (1) 

4.4 Gee TWEE redes waarom hierdie bewyse nie as betroubaar beskou kan word nie.   (2) 

4.5 Noem TWEE voordele van die gebruik van DNA-profiele buiten die oplos van misdade.  (2) 
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Vraag 5 

5.1 (uit LW Vraestel 2 DBE/Nov 2015) 

Die vader van 'n kind kan bepaal word deur bloedgroepe te ontleed. 

      Verduidelik hoe 'n ontleding van bloedgroepe gebruik kan word om vaderskap te bepaal.  (5) 

 

5.2 (uit LW Vraestel 2 DBE/Nov 2019) 

Soms word die vaderskap van 'n seun of 'n dogter betwis. 

Verduidelik hoe bloedgroepering en DNS-profiele in vaderskaptoetse gebruik word.            (10) 


