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Badania genetyczne: jak to się zaczęło  



Genetyka a medycyna personalizowana 

•Klinika: 
• Rozpoznanie 

• Ustalenie sposobu dziedziczenia 

•  Ustalenie optymalnego 
postępowania klinicznego 

• Poradnictwo rodzinne 

•Onkologia: 
• Ustalenie sposobu dziedziczenia 

• Rozpoznanie 

• Optymalizacja leczenia 

• Rokowanie 

 



Geny o wysokiej penetracji versus geny o 

średniej i niskiej penetracji. 

Naczynia krwionośne 

proteazy 

cytokiny 

Matrix 

fibroblasty 



Garcia-Closas M. et al., Clin Cancer Res. 2008 Dec 15;14(24):8000-9.  

Geny o wysokiej penetracji versus geny o 

średniej i niskiej penetracji. 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne:  
 
 
Każdy pacjent jest wyjątkowy! 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne:  
 



W jakim celu robimy badania genetyczne w 

onkologii? 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne w onkologii:  
                                                            



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne w onkologii:  
                                                            



Nowotwory sporadyczne versus dziedziczne. 

Badania 

genetyczne: 

 

Komórki 

somatyczne 

(np. krew) 

 

Dla potrzeb 

poradnictwa 

genetycznego 

/terapii 

 

Najczęstsze 

mutacje lub 

panele genów 

Badania 

genetyczne: 

Komórki 

nowotworowe  

Pobrane z 

guza, krążące 

lub DNA 

nowotworu z 

surowicy 

 

Dla potrzeb 

terapii 

 

Wybrane 

mutacje lub 

panele genów 



Znaczenie badań molekularnych w nowotworach: 
klasyfikacja molekularna  



Znaczenie badań molekularnych w nowotworach: 

chemioterapia 



Znaczenie badań molekularnych w nowotworach: 

chemioterapia w raku jajnika 



Znaczenie badań molekularnych w nowotworach: 
personalizowane leczenie chirurgiczne 



Znaczenie badań molekularnych w nowotworach: 
personalizowane leczenie chirurgiczne 



• Obecnie dostępne są np. następujące oncotesty dla oceny rokowania w 

raku piersi: MammaPrint, Oncotype DX oraz GGI (Genomic Grade Index).   

• Żaden z tych testów nie został jeszcze wprowadzony do rutynowego 

postępowania klinicznego.    

 

Znaczenie badań molekularnych w nowotworach: 

markery rokowania 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne w onkologii:  
 



Dlaczego jestem przeciwna badaniom jedynie wybranych 

mutacji wybranych genów u osób podejrzanych o 

dziedziczne obciążenie zwiększonym ryzykiem 

zachorowania na raka? 

Szczególnie: na dużą skalę, bez właściwego poradnictwa 

genetycznego, u osób zdrowych bez obciążenia 

rodzinnego? 

 

 

 



Heterogenność genetyczna nowotworów 



Heterogenność genetyczna nowotworów 



Znaczenie badań molekularnych w 
nowotworach:  

 
 

interpretacja kliniczna wyników badań NGS 
paneli genów o kluczowym znaczeniu u etiologii 

nowotworów  



1 ATM 754 nie znaleziono 

2 BRCA1 2656 nie znaleziono 

3 BRCA2 2960 

znaleziono, 

4 BRIP1 155 nie znaleziono 

5 CDH1 131 nie znaleziono 

6 CHEK2 182 

znaleziono, 

7 NBN 127 nie znaleziono 

8 NF1 638 nie znaleziono 

9 PALB2 377 

znaleziono, 

10 PTEN 360 nie znaleziono 

11 RAD51C 80 nie znaleziono 

12 RAD51D 44 nie znaleziono 

13 STK11 161 nie znaleziono 

14 TP53 469 nie znaleziono 

15 AKT1 39 nie znaleziono 

16 APC 600 nie znaleziono 

17 ATP9B 94 nie znaleziono 

18 AXIN2 13 nie znaleziono 

19 BARD1 88 nie znaleziono 

20 BMPR1A 93 nie znaleziono 

21 CDKN2A 133 nie znaleziono 

22 CTNNA1 13 nie znaleziono 

23 CYP21A2 47 nie znaleziono 

24 DIRC3 8 nie znaleziono 

25 EPCAM 26 nie znaleziono 

26 EXO1 47 nie znaleziono 

27 FANCC 98 nie znaleziono 

28 FH 219 nie znaleziono 

29 FLCN 215 nie znaleziono 

30 GALNT12 20 nie znaleziono 

31 GDNF 10 nie znaleziono 

32 GREM1 9 nie znaleziono 

BRCA2 ENST00000544455 ekson_11/28 

NM_000059.3:c.3975_3978dupTGCT p.Ala1327fs 

heterozygota ND 0.00002 rs397515636 patogenny 

 

 

CHEK2 ENST00000328354 ekson_4/15 

NM_007194.3:c.470T>C p.Ile157Thr heterozygota 0.03 

0.005 rs17879961 patogenny 

 

 

 

PALB2 ENST00000261584 ekson 2-3/13 

NM_024675.3:c.3114-?_3350+?del 6.2kB delecja 

heterozygota ND ND potencjalnie patogenny 



      CHECK2 
  
  
Ryzyko określone jedynie dla 
mutacji zmieniających ramkę 
odczytu. 
Ryzyko dla mutacji typu missense 
jest niejasne ( z wyjątkiem 157T). 

-zwiększone ryzyko sięgające 28-
37% (większe u osób z 
obciążeniem rodzinnym) 
- wariant 1100delC związany jest z 
rozwojem nowotworów piersi ER 
dodatnich 
-skrining: 
  1. mammografia 1/rok od 40 r.ż. 
  2. MRI z kontrastem od 40 r.ż. (do 
rozważenia) 
- profilaktyczna mastektomia w 
zależności od wywiadu rodzinnego 
(brak wystarczających danych) 

- brak zwiększonego ryzyka - postępowanie zgodne z 
zaleceniami NCCN dla zespołów 
dziedzicznych predyspozycji do 
nowotworów jelita grubego 

PALB2 Zwiększone ryzyko raka piersi (sięgające ok. 
35-55% w wieku 70 lat) 

- mammografia (ew. MRI z kontrastem) co 
roku, począwszy od 30 rż. 

  

Niewystarczające dane Niewystarczające dane 

BRCA2 Podwyższone ryzyko raka piersi  

 Zobacz postępowanie w przypadkach 

mutacji w genach BRCA 

Podwyższone ryzyko raka jajnika 

 Zobacz postępowanie w przypadkach 

mutacji w genach BRCA 

Rak trzustki i prostaty, czerniak 

złośliwy 

 Zobacz postępowanie w 

przypadkach mutacji w genach 

BRCA 



Wyzwanie jakości w diagnostyce 

genetycznej.  

1. Lekarz: genetyk kliniczny, onkolog (chemioterapeuta, 

radioterapeuta, chirurg – onkolog), patomorfolog 

2. Biolog molekularny 

3. Bioinformatyk 

Standardy: 

- kliniczne,  

- diagnostyczne,  

 

 

Ujednolicone procedury postępowania klinicznego 

(rekomendacje kliniczne). 

 

 

 

 

  



1. Wywiad rodzinny  
  
1. Badanie pacjenta  

 
2. Analiza dokumentacji medycznej  

 
3. Podjęcie decyzji o kierunku diagnostyki 

genetycznej. 
 

4. Wyjaśnienie pacjentowi, jakie podejrzenie jest 
postawione, jakie badania są zlecone i jaki jest 
zakres informacyjny tych badań 
 

5. Uzyskanie podpisanej świadomej zgody 
pacjenta/opiekuna pacjenta na badania 

 
 

Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne – lekarz klinicysta:  

Zlecenie wykonania testów genetycznych 



1.Diagnostyka klasyczna 
 

2.Diagnostyka molekularna 
metodami podstawowymi (FISH, 
PCR) 
 

 
 

 

Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne –lekarz patomorfolog:  

Zlecenie wykonania  

zaawansowanych  

testów genetycznych 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne –biolog molekularny, bioinformatyk 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne:  



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne w onkologii:  

 



Medycyna personalizowana, oparta o badania 
genetyczne 

 KONIECZNE SĄ STANDARDY: 



Wolność dostępu do badań genetycznych: 
PRAWO i FINANSE 

 



Poradnictwo genetyczne w skali kraju: około   
4 000 000zł 

 
Badania genetyczne w skali kraju: około   

14 000 000zł 

 

Finansowanie genetyki w Polsce (dane z 

2014r, finansowanie nie uległo do dzisiaj 

istotnej zmianie) 



Wolność dostępu do badań genetycznych: 
w Polsce: 

Liczba poradni 
genetycznych: 47 
 
Liczba lekarzy 
genetyków: 110 
 
Średni czas 
oczekiwania na poradę 
genetyczną – 2 lata 

 



W Polsce brak jest finansowania badań 
całogenomowych: 

aCGH i NGS w genetyce klinicznej. 
 
  

Stosowane rozwiązania: pacjent płaci prywatnie lub 
wysyłamy za granicę 

 

 

Wolność dostępu do badań genetycznych: 
w Polsce: 



  

Dziękuje za uwagę 


