
1 
 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM  

STOMATOLOGICZNYM 

Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej 

 

                                                  

 mgr Barbara Kozak 

 

Znaczenie genetycznych testów skierowanych bezpośrednio do konsumenta 

 (direct-to-consumer genetic testing, DTC GT) w medycynie personalizowanej 

 

Rozprawa doktorska - streszczenie 

 

Promotor: prof. dr hab. n med. Janusz Kocki 

Lublin 2019 

 

 

Streszczenie w języku polskim 

 

Streszczenie 

Współczesna medycyna staje się medycyną personalizowaną za sprawą szybkiego rozwoju nauk 

zarówno medycznych jak i nauk humanistycznych oraz technologii. Człowiek jest coraz bardziej 

zainteresowany poznawaniem tajników własnego ciała i umysłu a także szukaniem dróg do 

zwiększania ich możliwości. Genetyka to dziedzin, która w ostatnich dziesięcioleciach nabrała dużego 

znaczenia w diagnozowaniu i leczeniu chorób, jak też w poznawaniu potencjału człowieka zapisanego 

w genach. Genetyka, która rozwijając się powinna sprzyjać poprawie jakości życia, wpływać na jego 
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długość, stała się dziedziną wielu konfliktów i trudności w dużej mierze za sprawą zagadnień 

bioetycznych. 

Nie ma wątpliwości, że problemy zdrowotne są uwarunkowane genetycznie. Człowiek chciałby 

poznać swoje uwarunkowania, dlatego coraz powszechniejsze w społeczeństwie staje się 

wykonywanie prostych testów konsumenckich (direct-to-consumer genetic testing, DTC GT). 

Ustawodawstwo w Polsce nie zawiera precyzyjnych regulacji w kwestii wykonywania badań 

genetycznych. Brakuje konkretnych przepisów określających dopuszczalne granice wykonywania 

badań genetycznych, ich zakresu i zastosowania. Brakuje uregulowań prawnych co do 

przechowywania materiału genetycznego i wyników badań.  

Pacjent za pomocą wyszukiwarek internetowych ma dostępną, bogatą ofertę badań genetycznych. 

Może wykonać badanie genetyczne samodzielnie w domu. Wynik otrzymuje drogą elektroniczną lub 

listowną. W takim schemacie badań, pacjent nie ma możliwości uzyskania indywidualnego 

poradnictwa genetycznego. W Polsce funkcjonuje za mało dobrze zorganizowanych ośrodków, które 

mogłyby realizować zadania medycyny spersonalizowanej w dziedzinie genetyki.  

Celem pracy było zbadanie opinii pacjentów i odpowiedzi na pytania: 

• Czy wykonywanie genetycznych testów skierowanych bezpośrednio do konsumenta (direct-

to-consumer genetic testing, DTC GT) ma wpływ na zachowania zdrowotne, zapobieganie chorobom, 

leczenie chorób czy też kształtowanie stylu życia dorosłych i dzieci?  

• Czy wykonywane badania genetyczne są szansą czy zagrożeniem dla medycyny 

personalizowanej w rozpoznawaniu i leczeniu chorób cywilizacyjnych?  

• Czy wykonywanie badań genetycznych oraz markerów nowotworowych powinno być 

realizowane na podstawie skierowań od lekarzy specjalistów po wcześniejszej analizie sytuacji 

zdrowotnej pacjenta i jego rodziny,  

czy pacjenci powinni sami wykonywać badania na podstawie własnej wiedzy i zdobytych 

doświadczeniach? 

• Czy poradnictwo specjalistyczne w warunkach ambulatoryjne spełnia swoją rolę w stosunku 

do pacjentów zainteresowanych wykonywaniem badań genetycznych i markerów nowotworowych? 

Materiał i metody.  Badania do niniejszej pracy zostały przeprowadzone w CM ,,Luxmed” w Lublinie. 

Badaniem ankietowym zostali objęci pacjenci w dwóch grupach: pacjenci, którzy wykonywali badania 
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genetyczne oraz pacjenci wykonujący badania inne niż genetyczne. W badaniu ankietowym wzięło 

udział łącznie 586 osób. 

Dodatkowym aspektem pracy było przeprowadzenie analizy danych archiwalnych pacjentów, którzy 

wykonali badania genetyczne lub badania markerów nowotworowych w Laboratorium CM ,,Luxmed” 

W tej grupie wykonano analizę archiwalnej dokumentacji medycznej. Łącznie dokonano analizy 27 

712 pacjentów. 

Z przeprowadzonych badań zostały sformułowane wnioski. 

• Badani stwierdzili, że wykonywanie genetycznych testów skierowanych bezpośrednio do 

konsumenta (direct-to-consumer genetic testing, DTC GT) ma wpływ na zachowania zdrowotne, 

zapobieganie chorobom, postępowanie lecznicze jak też może mieć wpływ na kształtowanie stylu 

życia dorosłych i dzieci. 

• Większość badanych stwierdziła, że wykonywanie testów skierowanych bezpośrednio do 

konsumenta (direct-to-consumer genetic testing, DTC GT) jest szansą dla medycyny 

spersonalizowanej. Zastosowanie wyników badań genetycznych w terapii dopasowuje leczenie do 

indywidualnych potrzeb pacjenta. 

• Pacjenci w większości wykonują badania bez skierowania od lekarza, bazując na własnej 

wiedzy, przekonaniach i zdobytych doświadczeniach, badani nie widzą bezwzględnej potrzeby 

korzystania z poradnictwa lekarskiego na etapie planowania specjalistycznych badań 

diagnostycznych.  

• Brak dostępności do poradnictwa genetycznego i jednoczesna dostępność wiedzy w 

obszernych zasobach internetowych, powoduje samodzielne podejmowanie decyzje o wykonywaniu 

określonych badań genetycznych i markerów nowotworowych. 

• Dostępność do ambulatoryjnego poradnictwa specjalistycznego (poradnie genetyczne) w 

Polsce jest niewystarczająca. 

10. Streszczenie w języku angielskim 

 

 

 

Summary 
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Contemporary medicine is gradually becoming personalized medicine owing to rapid development 

both with regard to medical sciences as well as humanities and technology. People, more and more 

interested in uncovering the secrets of their body and mind, reach for new techniques and 

approaches which enable them to understand the way human organism functions. Genetics is a field 

of scientific research which has become significant in recent decades, both for the diagnosis and 

treatment of various diseases as well as in exploring the human potential encoded in genes. Oddly 

enough, instead of improving the quality of life and its length, genetics has become the bone of 

contention in that it triggers lots of controversies in the field of bioethics. 

There is no doubt about the fact that many health problems remain genetically determined. For this 

reason, in order to become familiar with potential genetic predispositions, more and more people 

reach for direct-to-consumer genetic testing (DTC-GT). 

The Polish legal system does not offer any laws or precise policy statements that pertain to genetic 

testing. There are no explicitly stated regulations which determine both the permissible scope of 

such testing and its application range. Moreover, legal regulations on how the genetic material and 

the results of genetic testing should be stored are also missing. 

A rich offer of genetic tests is available on the internet. A potential patient has a possibility to 

perform an at-home genetic test, the results of which are later delivered via email or by mail. A main 

disadvantage of such at-home genetic testing is the inability to obtain any personal genetic 

counseling. What is more, in Poland there are too few places which offer thorough counseling in the 

field of genetics realized as part of personalized medicine. 

The main objective of the proposed PhD dissertation was to carry out a questionnaire that gives 

answers to the following questions: 

• Does direct-to-consumer genetic testing (DTC-GT) influence health behaviour, disease 

prevention, disease treatment as well as the lifestyle of adults and children? 

• Is genetic testing an advantage or a threat to personalized medicine when it comes to the 

recognition and treatment of lifestyle diseases? 

• Should genetic tests and tumor marker tests be performed on the basis of a referral obtained 

from specialists after prior analysis of health situation of a patient and his family, or should patients 

perform such tests on the basis of their self-knowledge and self-experience? 

• Does specialist advice obtained in ambulatory care meet the demands of patients interested 

in performing both genetic and tumor marker tests? 
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Material and methods: The research offered in the proposed dissertation was carried out in the 

medical center ‘Luxmed’ in Lublin, Poland. The research assumed the form of the questionnaire 

directed to two group of patients, i.e. (i) patients performing genetic tests and (ii) patients 

performing other tests. In total, 586 people took part in the questionnaire. Additionally, the analysis 

of archive data of those patients who performed genetic or tumor marker tests in the laboratory of 

the medical center ‘Luxmed’ was carried out. In total, 27712 patients were analyzed for their 

archived medical documentation. 

The obtained results enabled the formulation of the following conclusions:  

• Patients taking part in the questionnaire stated that direct-to-consumer genetic testing 

markedly influences health behavior, disease prevention and disease treatment; moreover, it may 

also determine the lifestyle of adults and children; 

• The majority of the participants perceive direct-to-consumer genetic testing as the great 

advantage to the still developing personalized medicine; it is the application of genetic test results 

that enables each patient’s treatment to become more individual; 

• In the majority of the examined cases patients perform genetic tests prior to any visit with a 

specialist; they base on their self-knowledge, beliefs and previous medical experience; moreover, the 

examined patients do not see any need for immediate medical counseling while planning any 

specialized diagnostic tests; 

• The lack of access to genetic counseling and, simultaneously, the immediate access to the 

knowledge on the issue available online contributes to patients’ self-deciding upon performing 

genetic and tumor marker tests; 

• In Poland there is a limited access to ambulatory care which provides genetic counseling. 


