
Badania

genetyczne

Na czym polegaj! badania 
genetyczne?

Geny wchodzą w skład każdej komórki ludzkiego 
ciała. Geny tworzą pary i zbudowane są z DNA. Geny 
zawierają instrukcje, które mówią komórkom w jaki 
sposób mają się różnicować i rozwijać. Niektóre z 
naszych genów współdzielimy z naszymi krewnymi.

W badaniach genetycznych często do badania DNA 
wykorzystuje się próbki krwi lub śliny. Genetycy 
chcą poznać w jaki sposób geny wpływają na 
funkcjonowanie naszego organizmu.

Badacze staraj! si" zrozumie#:
• Czy nasze geny sprawiają, że jesteśmy bardziej 

lub mniej podatni na niektóre choroby

• W jaki sposób leczyć choroby lub schorzenia

• W jaki sposób geny determinują odpowiedź 
naszego organizmu na leczenie lub różne 
metody terapii.

Kto bierze udzia$ w badaniach 
genetycznych?
• Dorośli i dzieci

• Ludzie chorzy

• Członkowie rodzin

• Zdrowi ochotnicy

W przypadku 
pyta% zadzwo%:

Pytania, które nale&y sobie zada# 

1. Jaki jest cel tego badania?

2. W jaki sposób będą gromadzone moje próbki 
genetyczne?

3. Czy ja lub ktokolwiek inny wyniki badania?

4. Co się stanie, jeśli badanie wykaże 
nieprawidłowości?

5. Czy wyniki badania zostaną umieszczone w mojej 
historii choroby?

6. Czy badania genetyczne będą miały wpływ na moją 
rodzinę?

7. Czy wyniki badania będą miały wpływ na moje 
ubezpieczenie zdrowotne w przyszłości?

8. Czy próbki pobrane ode mnie lub dane genetyczne 
będą wykorzystywane w badaniach w przyszłości? 
Jeśli tak, to czy muszę udzielić na nie zgody?

9. Czy próbki pobrane ode mnie lub dane genetyczne 
będą udostępniane innym zespołom badawczym?

10. Jeśli zdecyduję, że nie chcę uczestniczyć w 
badaniach w przyszłości, to czy mogę uczestniczyć 
w tym badaniu?

W niniejszej broszurze znajdują się informacje o 
charakterze szkoleniowym; nie należy traktować ich jako 
porad medycznych. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub 
zespołem badawczym zanim podejmiesz jakieś kroki na 
podstawie informacji zawartych w niniejszej broszurze 
w celu uzyskania indywidualnych zaleceń.



Z czym wi!&e si" udzia$ w badaniach 
genetycznych? 
Jeśli badanie genetyczne wykonywane jest jako 
element twojej standardowej opieki, służy ono 
lekarzowi do sprawdzenia stanu zdrowia lub 
postawienia diagnozy. W takim przypadku, twój lekarz 
wspólnie z tobą omówiłby  wyniki badań.

W badaniach klinicznych, badania genetyczne mają 
pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie badawcze. 
Badanie genetyczne nie odgrywa roli w opiece 
medycznej nad tobą ani też nie służy celom 
diagnostycznym. 

Uczestnicząc w badaniach genetycznych nie masz 
gwarancji, że zespół badawczy przekaże ci wyniki 
twoich badań. W zależności od charakteru badania, 
wyniki testów genetycznych mogą dostarczyć 
informacji ogólnych na temat twojego zdrowia. 

What to ask before participating

Jakie s! moje prawa jako uczestnika 
badania i czy i czy mog" czu# si" 
bezpiecznie?
Wprowadzono środki zabezpieczające, które mają 
zapewnić bezpieczeństwo ochotnikom biorącym 
udział w badaniu (zwanym również „uczestnikami 
badania”) oraz traktowanie ich z należnym szacunkiem.

Zespół badawczy omówi z tobą informacje zawarte 
w Formularzu świadomej zgody. Zespół wytłumaczy 
ci cele badania oraz możliwe zagrożenia oraz korzyści 
wynikające z udziału. Być może do swojej dyspozycji 
będziesz mieć genetyka lub doradcę ds. genetyki, 
który omówi z tobą za i przeciw.

Jeśli czegoś nie rozumiesz poproś o pomoc. Nikt 
nie powinien wywierać na ciebie presji lub ciebie 
popędzać. 

Jakie ryzyko zwi!zane jest z 
uczestnictwem w badaniach 
genetycznych?
Proces pobierania próbek postrzegany jest jako 
bezpieczny i stosunkowo bezbolesny. Niemniej 
decyzja o uczestnictwie w badaniu genetycznym 
jest twoją osobistą decyzją.

Wyniki mogą wywołać frustrację lub niepokój 
zarówno u ciebie jak i twojej rodziny. Na przykład 
w wynikach może się znaleźć informacja, że

•  chorujesz lub możesz zachorować na 
nieuleczalną chorobę,

•  nieoczekiwane informacje na temat genów 
obecnych w twojej rodzinie,

•  informacje, że członkowie twojej rodziny są 
zagrożeni pewnymi chorobami.

Badacz może zaobserwować coś, czego nie szukał—
taka sytuacja określana jest jako przypadkowe 
odkrycie. Zapytaj zespół badawczy jakiego rodzaje 
informacje zostaną ci udostępnione i jaki to może 
mieć na ciebie wpływ.

Istnieje ryzyko, że twoje prywatne dane 
przypadkowo mogą dostać się w niepowołane 
ręce. Ustawa o zakazie dyskryminacji na podstawie 
informacji genetycznej (GINA) chroni ciebie 
przed niesprawiedliwym traktowaniem przez 
ubezpieczycieli i pracodawców, z powodu różnic 
w DNA, które mogą mieć wpływ na twój stan 
zdrowia. Niemniej przepisy prawa nie dotyczą 
wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Szczególne zagrożenia zostały przedstawione 
bardziej szczegółowo w Formularzu świadomej 
zgody. Zanim zgodzisz się na udział musisz 
zrozumieć ryzyko związane z udziałem w badaniu. 

To ty decydujesz o swoim udziale w badaniu klinicznym.  
Uzyskaj niezbędne informacje. Zadawaj pytania. Oczekuj 
odpowiedzi na zadane pytania.


