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POVZETEK:
Farmakogenomika je interdisciplinarna veda, ki proučuje kako in v kolikšni meri
posameznikov genetski zapis določa farmakološki odziv na določeno zdravilo ali način
zdravljenja. Obeta moţnost individualizacije zdravljenja z zdravili preko izbora ustreznega
zdravila in njegovega odmerka, na podlagi poznavanja genske zasnove pacienta.
Integracijo farmakogenomskega testiranja v standardno klinično prakso zadrţujejo tudi
etična vprašanja.
Namen diplomske naloge je bil raziskati kako zaskrbljujoča se zdijo pedagoškim delavcem
Fakultete za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani,
in Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru, (»anketiranci«) etična vprašanja
farmakogenomike. Pregled etičnih vprašanj farmakogenomike smo pripravili s
sistematičnim pregledom literature, zbrane v podatkovni bazi Pubmed. S pregledom
literature smo identificirali 32 etičnih vprašanj, ki smo jih analizirali z uporabo etičnih
načel avtonomnosti, neškodovanja, pravičnosti in koristnosti. Oblikovali smo spletni
vprašalnik, v katerega smo vključili 22 vprašanj. Anketiranci so preko 4-stopenjske
lestvice podajali stopnjo strinjanja s tem, kako močno zaskrbljujoč etični problem vsebina
vprašaja za njih predstavlja. K sodelovanju pri raziskavi smo povabili učitelje, asistente in
mlade raziskovalce. Pridobili smo odzive 102 anketirancev. Rezultate smo analizirali s
pomočjo deskriptivne in sklepne statistike v programu SPSS 22.
Glede na pridobljene rezultate lahko zaključimo, da večina obravnavanih tem za
anketirance predstavlja oziroma vsaj deloma predstavlja zaskrbljujoče etične probleme.
Najvišja povprečja odgovorov in s tem največje strinjanje anketirancev s tem, da vsebina
obravnavanih tem predstavlja zaskrbljujoč etični problem, smo opazili pri temah:
omogočanje farmakogenomskega testiranja neposredno strankam (povprečje 3,74), kršenje
zasebnosti pacientove farmakogenomske informacije (povprečje 3,58), programi
obveznega farmakogenomskega testiranja (povprečje 3,42), diskriminiranje na področju
zdravstvenega

zavarovanja

in

zaposlovanja

zaradi

neugodnih

rezultatov

farmakogenomskega testiranja (povprečje 3,28) in farmakogenomsko testiranje otrok
(povprečje 3,25). S statistično analizo smo pri majhnem številu vprašanj odkrili razlike v
odgovorih med skupinami anketirancev, opredeljenih glede na spol, starost, fakulteto ter
delovanje na področju genetike. Zaključimo lahko, da razlike v odgovorih med navedenimi

skupinami niso velike. Opazili pa smo trend, ki nakazuje, da anketirankam ţenskega spola,
starejšim anketirancem, anketirancem, ki delujejo na področju medicine, in anketirancem,
ki se s področjem genetike ali genetiki sorodnim področjem ne ukvarjajo ali pa se
ukvarjajo samo deloma, vsebina etičnih vprašanj predstavlja bolj zaskrbljujoč etični
problem, kot ostalim skupinam anketirancev.

ABSTRACT:
Pharmacogenomics is defined as an interdisciplinary study which investigates to what
extend and in which ways is drug response determined by individuals genetic sequence,
promising personalisation of drug therapy on the basis of understanding patient´s genotype.
Several issues have precluded integration of pharmacogenomic testing to standard clinical
practice, including multiple ethical issues.
The purpose of our research was to evaluate how concerned are Faculty of Pharmacy,
University of Ljubljana, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, and Faculty of
Medicine, University of Maribor, pedagogical workers´ (hereinafter »respondents«) about
the ethical issues of pharmacogenomics. We have prepared an overview of ethical issues of
pharmacogenomics by carrying out a systematic review of relevant publications, available
on the PubMed database. 32 ethical issues of pharmacogenomics were identified and
analysed using ethical principles of autonomy, nonmaleficience, justice and utility. 22
issues were used to design a web-based questionnaire. Respondents were asked to rate
level of their agreement with content of the issues representing a concerning ethical
problem, using 4-item rating scale. Teachers, assistants and junior researchers were invited
to participate in our research. We have obtained 102 responses from the respondents.
Descriptive and inferential statistics analysis of survey results was performed using SPSS,
version 22.
We can conclude that respondents perceive the majority of the topics addressed by our
questionnaire as concerning or somewhat concerning ethical issues. We have observed
highest average response and thus strongest agreement with content of the issue
representing a concerning ethical problem in connection to topics that addressed: direct-toconsumer

pharmacogenomic

testing

(average

response

3,74),

infringement

of

pharmacogenomic information privacy (average response 3,58), programmes of
compulsory pharmacogenomic testing (average response 3,42), discrimination in health
insurance and employment due to unfavourable pharmacogenomics test results (average
response 3,28) and pharmacogenomic testing of children (average respons 3,25). Statistical
analysis revealed differences in responses to several questions between groups of
respondents indentified in terms of gender, age, faculty and dealing with genetics or
genetics-related fields of study. We can conclude that the differences in responses between
such groups are small. We have observed trend in our data indicating that female

respondents, older respondents, respondents that work at faculties of medicine and
respondents who do not or only partly deal with genetics or genetics-related fields of study
in the context of their profession perceive the topics addressed by our questionnaire as
more concerning ethical issues.

KLJUČNE BESEDE:
Farmakogenomika, etika, vrednotenje mnenj, spletno anketiranje.

SEZNAM OKRAJŠAV:
ANOVA

Analiza variance

cSNP

Kodirajoč SNP (ang. »coding SNP«)

DNK

Deoksiribonukleinska kislina

FFA

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

HER2

Epidermalni receptor za človeške rastne faktorje 2 (ang.
»human epidermal growth factor receptor 2«)

MF LJ

Fakulteta za Medicino, Univerza v Ljubljani

MF MB

Fakulteta za Medicino, Univerza v Mariboru

mRNK

Informacijska ribonukleinska kislina (ang. »messenger
RNK«)

SNP

Enonukleotidni polimorfizem (ang. »single nucleotide
polimorphism«)

1. UVOD
1.1. OPREDELITEV ETIKE IN MORALE
Morala je skupek druţbenih predpisov, norm (1), pravil (2) in meril o tem, kaj je lepo in
prav (3). Ti predpisi, norme, pravila in merila upravljajo naše vedenje in označujejo naše
moralno delovanje (2). Razlikujejo so v različnih obdobjih, druţbah, kulturnih krogih in
druţbenih ureditvah (3).
Etika je filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z
vidika dobrega in zla, moralnega in nemoralnega (1). Prizadeva si opredeliti naravo in
pomen zahtev različnih moralnih konceptov in moralnih vprašanj (3) ter obravnava
moralno presojo in moralne standarde s stališča dobrega in zla. Poznamo jo tudi kot
moralno filozofijo. Ta proučuje, ali je določeno dejanje pravilno ali nepravilno, kateri
moralni standardi naj vodijo naše delovanje, ali lahko upravičimo določena moralna
oziroma etična načela, katere moralne vrline je vredno ponotranjiti in zakaj, h katerim
najvišjim ciljem naj bi posameznik v ţivljenju stremel in kakšen je pomen pojmov
pravilno, nepravilno, dobro in zlo (2).
Deskriptivna etika proučuje moralnost z uporabo znanstvenih metod. Njen namen je
raziskati empirična dejstva moralnosti, kot so dejanska mnenja, vedénje in delovanje, ki ga
predstavljajo

moralne

izkušnje

posameznikov.

Raziskuje

moralna

prepričanja

posameznikov in skupin z namenom določiti, zakaj in kako ta moralna prepričanja vplivajo
na vedénje in druţbene interakcije (2).
Bioetika je področje praktične etike, ki se osredotoča na zdravstvo, medicinsko znanost in
medicinsko tehnologijo. Pogosto se uporablja tudi izraz medicinska etika, ki je soroden,
vendar pa opredeljuje oţje področje, saj običajno obsega le etična vprašanja v zdravstveni
praksi. S etičnimi vprašanji, ki so predmet proučevanja sodobne bioetike in obravnavajo
vprašanja, povezana z ţivljenjem in smrtjo, zdravjem in boleznijo, bolečino in olajšanjem,
upanjem in brezupom, se danes soočajo tako strokovnjaki kot tudi laiki – pacienti, njihove
druţine, filozofi, zdravstveni delavci, pravniki, sodniki, znanstveniki, duhovščina in
politični strokovnjaki. Čeprav je osnova bioetike moralna filozofija, je za raziskave na tem
področju potrebno dobro razumevanje področij medicine, znanosti, tehnologije in prava
(2).
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1.2. ETIČNA OZIROMA MORALNA NAČELA
Področje bioetike se ukvarja z reševanjem bioetičnih problemov z uporabo metod in
sredstev moralne filozofije in s podporo etičnih oziroma moralnih načel (2). O etičnih
načelih lahko razmišljamo kot o kemijskih elementih, saj igrajo v etični teoriji podobno
vlogo, kot jo igrajo kemijski elementi v kemiji: omogočajo način konkretizacije nečesa, kar
je precej abstraktno (4). Tako v vsakdanjem ţivljenju kot tudi na področju bioetike so
etična načela nepogrešljiva pri oblikovanju moralnih odločitev (2). Bistvo uporabe etičnih
načel je prepoznavanje, analiza in razrešitev vprašanj biomedicinske etike s sklicevanjem
na etična načela (5). Za področje bioetike in etičnih vprašanj, ki se pojavljajo v zdravstvu,
zdravstvenih raziskavah in biotehnologiji, Lewis Vaughn navaja 4 posebej pomembna
etična načela: [1] avtonomnost, [2] dobrodelnost, [3] koristnost in [4] pravičnost (2). Tom
L. Beuchamp in James F. Childerss navajata 4 načela, ki so zasnovana posebej za reševanje
problemov biomedicinske etike: [1] spoštovanje avtonomnosti, [2] neškodovanje, [3]
dobrodelnost in [4] pravičnost (6).
Najbolj teţavni bioetični problemi nastanejo ob konfliktu med zgoraj navedenimi
osnovnimi etičnimi načeli (2). V takih situacijah je potrebno presoditi, kateremu načelu naj
v določenih okoliščinah pripišemo večjo teţo ali pomembnost (5).
1.2.1. Načelo neškodovanja
Etično načelo neškodovanja ustreza dolţnosti, da ne škodujemo drugim osebam. V
medicinski etiki je načelo neškodovanja povezano s pravilom »Primum non nocere: kot
prvo, ne povzročaj škode« (6).
Oseba A škoduje osebi B, kadar je oseba A naredila osebi B krivico ali jo je obravnavala
nepravično. Včasih škoda pomeni, da je oseba A povzročila škodljiv učinek na interese
osebe B. Storiti krivico, pomeni kršiti pravice druge osebe. Ljudem je lahko povzročena
škoda, čeprav jim ni bila storjena krivica, na primer v primeru izbruha bolezni, delovanja
višje sile, nesreče ali dejanj drugih oseb, na katera je oseba, ki ji je bila škoda povzročena,
pristala. Nekatere definicije škode so zelo široke in vključujejo škodljiv vpliv na ugled,
lastnino, zasebnost ali osebno svobodo. V nekaterih zapisih je izraz škoda tako širok, da
vključuje skoraj vsako stanje, ki lahko omejuje avtonomnost delovanja, kot na primer
povzročanje neugodja, poniţevanje, ţalitev ali nadlegovanje. Čeprav je koncept škode
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nedorečen, je splošno sprejeto, da je znatno škodovanje telesu ali interesom osebe bistvo
koncepta škode (6).
V zdravstvu načelo neškodovanja zahteva, da zdravstveni delavci delujejo na način, ki ne
povzroča škode ali poškodb pacientu (5). Zdravstvena oskrba mora vključevati zadostno in
ustrezno pazljivost pri delu, da ne bi prišlo do povzročanja škode. Nemarnost je odsotnost
ustrezne skrbi pri delu, v zdravstvu pomeni odklon od strokovnih standardov in malomarno
opravljanje poklicnih dolţnosti. Obsega dve vrsti situacij: [1] namerno vsiljevanje
nespametnih tveganj ali povzročanja škode in [2] nenamerno, vendar nepremišljeno
vsiljevanje tveganja. Zdravstveni delavci imajo odgovornost, da se drţijo poklicnih
standardov, kar pa zahteva ustrezno usposabljanje, veščine in natančnost. Načelo
neškodovanja zahteva tudi, da mora biti cilj zdravstvene intervencije, ki ga ţeli zdravstveni
delavec doseči, vreden tveganja (6).
1.2.2. Načeli dobrodelnosti in koristnosti
Moralnost zahteva, da prispevamo k blaginji drugih ljudi. Vodilo za taka dobrodelna
dejanja je načelo dobrodelnosti (6). To načelo zahteva več kot načelo neškodovanja, saj
mora oseba, ki ţeli biti dobrodelna, aktivno delovati v dobro drugih (5, 6), ne zgolj ne
povzročati škode. Táko aktivno delovanje obsega preprečevanje škode, odstranjevanje
posledic škode in delovanje v korist drugih (6).
Mnoga dejanja dobrodelnosti niso obvezna in pravilom načela dobrodelnosti ni potrebno
slediti v vsaki situaciji. Kritiki načela dobrodelnosti trdijo, da je dobrodelnost ideal in zato
oseba ni moralno pomanjkljiva, če ne deluje po tem načelu. Neupoštevanje načela
neškodovanja zato je nemoralno dejanje, neupoštevanje načela dobrodelnosti pa moralno
ni sporno. Ljudje nismo moralno obvezani, da delujemo v korist drugih v vsaki situaciji,
čeprav bi lahko. Kljub temu smo vsi obvezani, da delujemo po nekaterih pravilih
dobrodelnosti, na primer da rešimo osebo, kadar to za nas predstavlja minimalno tveganje
(6). Načelo dobrodelnosti v zdravstvu zahteva, da zdravstveni delavci delujejo tako, da
izboljšujejo pacientovo dobro (5).
Načelo koristnosti dopušča, da v realnem svetu ne moremo delovati samo in popolno
dobrodelno v smislu, da bi lahko popolnoma preprečili škodo drugim osebam. Pogosto ne
moremo delovati v korist neke osebe, ne da bi ji ob tem povzročili tudi določeno škodo ali
ne moremo pomagati nekomu, ne da bi s tem škodili ali zanemarjali nekoga drugega.
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Načelo koristnosti narekuje, da moramo v takih primerih s svojim delovanjem poskušati
doseči najboljše razmerje med dobrim in slabim za vse, ki jih naše dejanje lahko zadeva.
Načelo koristnosti je eno izmed etičnih načel, ki v bioetiki pomaga pri razreševanju etičnih
vprašanj, kot je npr. naslednje: zdravnik se mora odločiti, ali je določeno zdravljenje
primerno za pacienta, ta odločitev pa pogosto sloni na njegovi oceni, ali bodo moţne
koristi te terapije pretehtale in upravičevale tveganje izvajanja tega zdravljenja (2).
Načeli dobrodelnosti in koristnosti v zdravstvu nista omejeni le na klinično prakso in
raziskave. Pomembni sta tudi pri delovanju zdravstvenih ustanov, ki z vrednotenjem in
oblikovanjem zdravstvenih odločitev vodijo javno zdravstvo in tako delujejo v javno dobro
(2, 6). Pri razporejanju omejenih zdravstvenih sredstev, koristi in bremen ali škode
moramo delati kompromise – pri teh odločitvah pa se skoraj vedno opremo na načelo
koristnosti (2). Zdravstvene ustanove ustvarjajo javnozdravstvene odločitve na podlagi
analiz metod zdravljenja, pri čemer primerjajo stroške in tveganja določenega zdravljenja s
koristjo. Stroški (predvsem denarni) so sredstva, ki jih potrebujejo, da lahko delujejo
koristno in jih lahko obravnavamo kot negativno posledico javnozdravstvenih odločitev.
Izraz tveganje se nanaša na moţno škodo v prihodnosti, ki je lahko: fizična, psihološka,
finančna, zakonska, itd. Izraz korist se nanaša na zmanjšanje stroškov ali tveganja, v
biomedicini pa najpogosteje na pozitivne izide v smislu obravnavanja ţivljenja in zdravja
(6).
1.2.3. Načelo avtonomnosti in paternalizem
Avtonomnost je opredeljena kot »samoupravljanje« (5, 6) oziroma »samoodločanje« (4, 5)
ter sposobnost svobodnega in neodvisnega razmišljanja ter odločanja in delovanja na
podlagi lastnega razmišljanja (4). Oseba deluje avtonomno, kadar sama sprejema
odločitve, ki zadevajo njeno ţivljenje, in na podlagi svojih odločitev tudi deluje (5). Na
osebo z zmanjšano avtonomnostjo vplivajo drugi oziroma je nezmoţna premisleka ter
delovanja na podlagi svojih ţelja in načrtov. Tudi avtonomne osebe, ki so sicer zmoţne
samoupravljanja, zaradi vpliva začasnih ovir, ki omejujejo njihove moţnosti, niso
sposobne delovati avtonomno (npr. bolezen, prisila s strani drugih oseb, nevednost ...) (6).
Na področju biomedicinske etike se pogosto odpira vprašanje, ali je določeno dejanje
oziroma odločitev neke osebe avtonomna. Da lahko odločitev obravnavamo kot
avtonomno, mora biti (5):
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1. namerna (5),
2. osnovana na zadostnem razumevanju (5).
Posameznikovo nepopolno razumevanje situacije je lahko posledica nepravilnega ravnanja
drugih oseb. V primeru, da zdravstveni delavec ni odkrit s pacientom ali mu ne posreduje
vseh potrebnih informacij, je pacientovo razumevanje njegovih oziroma njenih moţnosti
za oblikovanje avtonomne odločitve nepopolno. V nekaterih primerih, na primer pri
otrocih, je nepopolno razumevanje posledica njihove ţivljenjske neizkušenosti, zato imajo
otroci glede svoje zdravstvene oskrbe omejene moţnosti odločanja. Pacient bo prejel
zdravstveno oskrbo, če bo njegov pristanek na določeno terapijo štel kot »obveščen
pristanek«, na podlagi njegove avtonomne odločitve. Če pacientovega pristanka ne
moremo obravnavati kot »obveščenega« (5), na primer če pacient podpiše obrazec
pristanka za zdravstveno intervencijo, vendar ga ne prebere (6), je taka odločitev lahko
obravnavana kot problematična s stališča avtonomnosti (5).
3. Brez omejitev vpliva notranjih in zunanjih ovir (5)
Zunanje ovire lahko razumemo kot fizične ovire, siljenje in groţnje, zaradi katerih je
posameznik prisiljen v nekaj, česar sicer ne bi bil pripravljen storiti. Vsako avtonomno
dejanje mora biti dovolj svobodno v smislu omejevanja zunanjih ovir. Čeprav odrasel
pacient lahko čuti določen pritisk s strani svoje druţine ali zdravnika, da pristane na
zdravstveno intervencijo, je to še vedno v večji meri njegova odločitev in zato šteje kot
dovolj svobodna in posledično avtonomna. Pogoste notranje ovire, ki v določeni meri
omejujejo dejanja in odločitve, so močan strah, akutna bolečina, nenehno neugodje, močna
čustva (bes ali ţalost). Te ovire lahko vplivajo na naše odločitve in zaradi njih lahko
delujemo drugače, kot bi v njihovi odsotnosti (5).
Načelo spoštovanja avtonomnosti nam tako narekuje, kako postopati v situacijah, ko
posameznik zahteva od drugih, da spoštujejo njegove odločitve (4). Veliko diskusij v
biomedicinski etiki poudarja pomembnost posameznikove avtonomnosti in pravico, da se
avtonomne osebe same odločijo, kako bo obravnavano njihovo telo med zdravstveno
oskrbo. (5). V sodobnem zdravstvu je na voljo veliko različnih kliničnih intervencij.
Nekateri tipi intervencij ali veliko število zdravstvenih posegov pri enem pacientu so lahko
vzrok za pacientovo trpljenje. Zaradi tega je v zadnjih nekaj desetletjih pacient postal bolj
aktiven pri ustvarjanju odločitev glede svoje zdravstvene oskrbe (4, 6). Pacientovo
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avtonomnost sprejemamo kot upravičeno moralno zahtevo in kot protiuteţ neodvisni
presoji zdravstvenega delavca o tem, kakšna obravnava bi bila za pacienta najbolj koristna
(4).
Resnično avtonomnost v zdravstvu teţko doseţemo. Pacienti so lahko v veliki meri odvisni
od zdravnika in so v primerjavi z zdravnikom v podrejenem poloţaju (6). Načelo
spoštovanja avtonomnosti tako na področju zdravstva zahteva, da zdravstveni delavci ne
omejujejo pacientove avtonomnosti (5), da vzdrţujejo in gradijo posameznikovo
sposobnost avtonomnega odločanja, mirijo strahove in druga stanja, ki rušijo ali omejujejo
avtonomnost posameznikovih dejanj (6).
Nekateri kritiki obsojajo poudarjanje avtonomnosti pri moralnih odločitvah, ker pri tem
obravnavamo osebo le kot posameznika ter zanemarjamo pomembnost medsebojnih
odnosov. Ljudje dojemamo sebe kot moralna bitja tudi v kontekstu naših odnosov z
drugimi (4). Tako koncept spoštovanja avtonomnosti ne sme pretirano poudarjati
individualizma in s tem zanemarjati druţabne narave ljudi ter posledic njihovih odločitev
in dejanj za druge (6).
Paternalizem je omejevanje posameznikove svobode delovanja oziroma avtonomnosti (5)
ter namerno neupoštevanje njegovih preferenc ali dejanj (6). Paternalistično delovanje je
utemeljeno z delovanjem v korist (ali z namenom preprečiti škodo) posameznika, katerega
svobodo oziroma avtonomnost omejujemo (5, 6), pri čemer se sklicujemo na blaginjo,
dobroto, srečo, potrebe, interese ali vrednote te osebe (5). Prav s poudarjanjem pacientove
avtonomnosti je prišel do izraza tudi problem paternalizma. Tako sta dva izmed osrednjih
problemov biomedicinske etike še posebej izstopajoča: ali ima načelo pacientove
avtonomnosti prednost pred načelom dobrodelnosti zdravstvenega delavca (6) oziroma ali
je paternalizem kdaj tudi moralno upravičen in če da, v katerem primeru (5). Pojavi se tudi
vprašanje, ali bi lahko podobno kot odnos med »nesposobnim« otrokom, ki potrebuje
nadzor staršev, obravnavali tudi odnos med pacientom in zdravnikom, upoštevajoč dejstvo,
da ima zdravstveni delavec strokovno usposobljenost, obseţnejše znanje in vpogled v
zdravstveno situacijo in je zato v prednostnem poloţaju, ko odloča, kaj je za pacienta
najbolje. Paternalizem vedno vključuje vpletanje v pacientovo osebnost ali zavračanje
njegovih ţelja. Ponavadi vključuje bodisi siljenje ali pa zavajanje, laganje, manipulacijo ali
prikrivanje informacij. Zdravstveni delavci pogosto menijo, da razkritje nekaterih
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informacij pacientu lahko škoduje in da medicinska etika narekuje, naj take škode ne
povzročajo (6).
1.2.4. Načelo pravičnosti
Pravičnost je poštena, nepristranska in primerna obravnava posameznika, glede na to, kaj
mu pripada. Nepravičnost je torej krivično dejanje ali zanemarjanje oseb, ki niso deleţne
koristi, do katerih so upravičene, ali pa jim je bilo naloţeno nepošteno breme (finančno ali
drugačno) (6). Pravičnost pomeni tudi skrb, da vse podobno situirane osebe prejmejo
pravičen deleţ koristi in prevzamejo pravičen del bremen (5).
V strokovni etiki so posebej pomembni trije tipi pravičnosti: [1] distributivna, [2]
kompenzacijska, [3] proceduralna. Distributivna pravičnost se nanaša na pošteno,
nepristransko in primerno deljenje, osnovano na pravilih druţbenega sodelovanja.
Vključuje odločitve odmerjanja različnih koristi in bremen, kot so na primer lastnina,
sredstva, davki, privilegiji in priloţnosti. Problemi distributivne pravičnosti nastajajo
predvsem v situacijah pomanjkanja, ko smo prisiljeni sprejemati teţke odločitve, zaradi
katerih lahko nekateri posamezniki ali skupine občutijo kršitve v zvezi z načelom
pravičnosti in njegovo ogroţanje (6).
Skupno vsem teorijam pravičnosti je zahteva, da enake obravnavamo enako in neenake
neenako. To načelo formalne pravičnosti (formalne enakosti) brani stališče, da moramo
osebe, ki jih vidimo kot enake, obravnavati enako. Velikokrat se poraja vprašanje, kako
definirati enakost in katere razlike so pomembne pri primerjavi posameznikov in skupin.
Praktično vse razlage pravičnosti v zdravstvu trdijo, da bi morali biti programi in
zdravstvene storitve, ki so namenjene določeni skupini ljudi, kot so na primer revni ali
ostareli, dostopni vsem pripadnikom te skupine. Nepravično je, da bi le nekateri pripadniki
določene skupine prejemali koristi. Hkrati pa je nepravično odreči dostop do takega
zdravstva osebam, ki imajo enake potrebe, vendar ne spadajo v omenjeno skupino (6).
Pravico do spodobnega minimuma zdravstvene oskrbe ovirajo teoretične in praktične
teţave

pravičnega

in

upravičenega

razporejanja

koristi

v

druţbi.

Odločitve

»makroalokacije« določajo, kolikšna sredstva bodo v nek namen porabljena, za katere
dobrine se bodo porabila ter na kakšen način se bodo te dobrine razporejale. Vključuje
odločitve, katere zdravstvene projekte in postopke bo druţba financirala, kako bo
obravnavala razmerje med npr. preventivo in terapijo, ter katere bolezni in terapije bodo
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imele prednost pred drugimi. Jasno oblikovanje prioritet je za veliko zdravstvenih sistemov
zelo zahtevno, predvsem zaradi naraščajočih stroškov zdravstva, ki so posledica dragega
zavarovanja, novih tehnologij, daljše ţivljenjske dobe in staranja prebivalstva. Obseg
zdravstva in programi zdravstvene oskrbe so povezani z odločitvami o dodeljevanju
finančnih sredstev. Te odločitve imajo širše posledice na druge primere dodeljevanja
sredstev. Sredstva, dodeljena na primer za znanstvene raziskave, lahko vplivajo na našo
sposobnost

financiranja

izobraţevalnih

programov

za

zdravnike.

Odločitve

»mikroalokacije« določajo, kdo bo deleţen določenih omejenih sredstev. Zdravstvene
potrebe in ţelje so praktično neomejene, vsak zdravstveni sistem pa se sooča s
pomanjkanjem oziroma omejenostjo zdravstvenih sredstev, tako da vsak, ki potrebuje
določeno terapijo, ne more dostopati do nje (6).
1.3. ETIČNA OZIROMA MORALNA VPRAŠANJA IN NJIHOVA MORALNA
INTENZIVNOST
Z moralnimi oziroma etičnimi vprašanji se soočamo, ko naše odločitve oziroma dejanja
lahko škodujejo ali koristijo drugim osebam (7) ter nam samim.
Naše etično odločanje in delovanje je pogojeno in določeno z lastnostmi etičnega
vprašanja, s katerim se soočamo (7). Te lastnosti skupno poimenujemo »moralna
intenzivnost« (ang. »moral intensity« (7, 8)). Moralna intenzivnost je v literaturi
opredeljena kot konstrukt, ki opisuje moralno signifikantnost posamezniku predstavljenih
etičnih vprašanj. Posameznikovo dojemanje moralne intenzivnosti etičnega vprašanja
vpliva na njegovo prepoznavanje moralnih problemov v predstavljenih temah ali situacijah
in preko tega prepoznavanja lahko vpliva na njegovo etično presojo in vedénje . Po Jonesu
je

moralna

intenzivnost

»značilnost

samega

etičnega

vprašanja«

(8),

ki

je

večdimenzionalna in jo opredeljuje 6 komponent (7):
1. Razseţnost posledic: to je vsota škode in koristi za osebe, ki jih obravnavano vprašanje
oziroma problem zadeva (7).
2. Splošno mnenje druţbe: to je stopnja druţbene soglasnosti, ki opredeljuje obravnavano
dejanje oziroma vedenje kot škodljivo ali koristno (7).
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3. Verjetnost posledic: to je komponenta, ki zajema verjetnost, da se bo obravnavan
problem oziroma dejanje dejansko zgodilo, ter verjetnost, da bo obravnavan problem
oziroma dejanje dejansko povzročilo predvideno škodo oziroma korist (7).
4. Časovna oddaljenost: ta predstavlja časovni zamik med sedanjostjo in nastopom
posledic obravnavanega problema oziroma vprašanja (7).
5. Osebna bliţina: to je povezanost, ki jo oseba, ki obravnava etični problem oziroma
vprašanje, čuti do posameznikov, ki jih obravnavano vprašanje oziroma problem zadeva, v
smislu, da ima za njih lahko škodo ali korist. Osebna bliţina v tem kontekstu je lahko
druţbena, kulturna, psihološka ali fizična (7).
6. Koncentracija posledic: to je inverzna funkcija števila ljudi, ki jih posamezno vprašanje
določene razseţnosti zadeva, v smislu, da jim lahko povzroči škodo ali prinese korist (7).
Raven moralne intenzivnosti etičnega vprašanja se bo povečala, če se poveča raven ene
oziroma več komponent moralne intenzivnosti ob predpostavki, da raven ostalih
komponent ostane nespremenjena (7). Rest (1986) navaja, da je moralno zavedanje (ang.
»moral awareness«) proces, preko katerega posameznik prepozna pomembnost etičnega
oziroma moralnega problema v obravnavani temi oziroma vsebini (9). Vprašanja z
moralno vsebino bolj pogosto prepoznamo kot taka, če jih opredeljuje višji nivo moralne
intenzivnosti (7, 9). Nivo moralne intenzivnosti etičnega vprašanja vpliva na
posameznikovo zmoţnost, da prepozna vprašanje kot moralno, ko zazna oziroma prepozna
njegove posledice. Tako bodo etična vprašanja z visokim nivojem moralne intenzivnosti
bolj vzbujala pozornost posameznika kot tista z nizko moralno intenzivnostjo. Razlog za to
so lahko npr. naslednji:


posledice etičnega vprašanja so bolj ekstremne (večja razseţnost posledic),



posledice so bolj razvidne (večja koncentracija posledic)



posledice zadevajo posameznikove bliţnje osebe (večja osebna bliţina),



posledice so časovno neposredne (manjša časovna oddaljenost) (7).

9

1.4. ČLOVEŠKI GENOM
Deoksiribonukleinska kislina (DNK) je linearna, nerazvejana polimerna molekula, ki jo
sestavlja skelet izmenjujoče se vezanih sladkornih enot (deoksiriboz) ter fosfatnih skupin.
Na vsako izmed teh monomernih enot (deoksiriboza-fosfat) pa je vezana ena izmed 4
organskih baz (10). Osnovna enota DNK, ki jo sestavljajo sladkorna enota, fosfat in
organska baza, se imenuje nukleotid (10, 11, 12). Razporeditev nukleotidov v linearni
molekuli predstavlja zaporedje DNK (11, 12). Celotna veriga DNK človeškega genoma
vsebuje pribliţno 3 milijarde nukleotidov (10, 12). Molekula DNK je v naravi prisotna v
obliki dvojne vijačnice (10, 11), integriteto le-te pa vzdrţujejo vodikove vezi med
organskimi bazami . Informacija, ki je zapisana v DNK, je določena z nizom treh
zaporednih nukleotidov (10). Trije zaporedni nukleotidi, ki pri sintezi proteina ustrezajo
eni aminokislini, sestavljajo DNK-kodon (10, 12).
Osnovna funkcionalna enota genoma je gen (12). Najpreprostejša definicija opredeljuje
gen kot niz nukleotidov, ki določajo strukturo proteina. Gen pogosto opredeljujemo tudi
kot celotno zaporedje nukleotidov, ki je potrebno za sintezo funkcionalnega polipeptida.
Po tej definiciji gen vključuje več kot le kodirajoče regije DNK. Vključuje npr. tudi odseke
genoma, ki nadzirajo iniciacijo transkripcije (promotorji) in se nahajajo pred kodirajočo
regijo DNK (10). Človeški genom vsebuje pribliţno 20–30 tisoč genov (12). Vsak gen
vsebuje niz eksonov, to so odseki DNK, ki nosijo genski zapis, med temi pa so razporejena
nekodirajoča nukleotidna zaporedja, imenovana introni (10).
Vsak posameznik ima 2 skoraj enaki kopiji vsakega gena, eno od vsakega izmed bioloških
staršev. Tudi pri različnih ljudeh je zaporedje DNK vsakega gena zelo podobno (ocenjuje
se z 99,9 % enakostjo) (12, 13). Razlike v zaporedju DNK med posamezniki, imenovane
tudi genske variacije, lahko vplivajo na posameznikov odziv na zdravilo (12).
1.5. GENSKE VARIACIJE
Polimorfizem je vsaka variacija v zaporedju DNK, ki se pojavi pri več kot 1 % populacije
(12, 13, 14) in se izraţa kot vsaj 2 različna fenotipa (10, 14). Fenotip je navzven opazna
lastnost posameznika, ki je posledica njegovega genotipa (10). Obstaja več vrst
polimorfizmov (11). Večina opaţenih razlik v zaporedju DNK med posamezniki je
posledica pojava zamenjave enega nukleotida v zaporedju DNK (ang. »single nucleotide
polymophism« – SNP, izgovori se »snip«) (12) in se v povprečju pojavlja enkrat na vsakih
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1000 nukleotidov (12, 15). Čeprav so manj pogoste kot SNP-ji, imajo za področje
farmakogenomike znaten pomen tudi druge vrste genskih variacij. Najbolj pogoste med
temi so preproste insercije ter delecije nukleotida ali zaporedja DNK (skupno poimenovane
»indel«) manj pogoste pa substitucije, inverzije, translokacije in konverzije daljših
zaporedij DNK (12).
Lokacija SNP-ja v odnosu do posameznega gena določa, kako se bodo posledice pojava
posameznega SNP-ja izrazile v fenotipu posameznika (12, 15). Če se SNP pojavi v
kodirajoči regiji DNK, lahko pride do sprememb v postopku sinteze in strukturi proteina
ter posledično do sprememb fenotipa (10). SNP-je, ki se nahajajo v kodirajočih regijah
DNK, imenujemo kodirajoči SNP-ji (angl. »coding SNP« - cSNP). cSNP ima lahko vpliv
na funkcijo in aktivnost proteina – zvečanje ali zmanjšanje aktivnosti, popolno inaktivacijo
proteina ali pa je brez vpliva na aktivnost proteina (12). SNP-ji imajo lahko znaten vpliv na
funkcijo in aktivnost proteina tudi, ko se nahajajo izven kodirajočih regij DNK (12, 16).
Nesinonimni SNP-ji so polimorfizmi, katerih posledica je zamenjava originalne oziroma
referenčne aminokisline v procesu translacije mRNK v protein (11). Sinonimni oziroma
»tihi« SNP-ji so polimorfizmi, pri kateri kljub zamenjavi nukleotida ne pride do zamenjave
originalne oziroma referenčne aminokisline v aminokislinskem zaporedju (11, 12). Vzrok
za to je, da lahko različne kombinacije organskih baz v DNK-kodonu kodirajo isto
aminokislino (10, 12). Posledica pojava SNP-jev je lahko tudi pojav »stop kodona«, to je
kodona, ki ne kodira nobene aminokisline, zaradi česar je sinteza proteina predčasno
ustavljena (11, 12).
Alel je opredeljen kot ena izmed moţnih različic gena na določenem mestu kromosoma
(11). »Divji« tip alela opisuje najbolj pogost genotip v populaciji, ki ga zato tudi
privzamemo kot standard (10). Pri mnogih primerih polimorfizma genov so ugotovili
očitne razlike v alelni frekvenci med različnimi rasnimi oziroma etničnimi skupinami (14).
1.6. FARMAKOGENOMIKA
1.6.1. Definicija farmakogenomike
V strokovni literaturi obstaja več definicij za izraz in področje farmakogenomike oz.
farmakogenetike. Te so se skozi čas prilagajale razvoju področja (17). Farmacevtski
terminološki slovar opredeljuje farmakogenomiko kot interdisciplinarno vedo, ki proučuje,
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kako in v kolikšni meri posameznikov genetski zapis določa farmakološki odziv na
določeno zdravilo ali način zdravljenja (18).
Pri terapiji z zdravili lahko opazimo znatne razlike v odzivu na določeno zdravilo med
posameznimi pacienti (19). Razlike v odzivu na zdravilo so, med drugim, povezane tudi z
variacijami v genih, ki kodirajo encime metabolizma zdravil (11, 12, 13), transporterje (11,
12, 13, 16), ionske kanale (16) in celične receptorje (11, 12, 13, 16). Genske variacije, ki so
predmet

proučevanja

področja

farmakogenomike,

so

ponavadi

neškodljive

in

nepomembne, v tem smislu, da se posledice spremenjenega odziva na določeno zdravilo
oziroma snov opazijo le po izpostavitvi posameznika določenemu zdravilu oziroma snovi
(14). Prisotnost določenih polimorfizmov pri posamezniku lahko vpliva na odmerjanje,
učinkovitost in toksičnost zdravila, farmakokinetiko, farmakodinamiko ... Vendar pa lahko
nekateri genski polimorfizmi vplivajo tudi na dovzetnost za pojav določenih bolezni ter
prognozo le-teh (11).
1.6.2. Namen farmakogenomike
Za vsako zdravilo velja, da ima lahko, kot telesu tuja snov pri nekaterih pacientih
načrtovan terapevtski učinek, pri nekaterih pa je zdravilo neučinkovito ali se pojavijo
neţeleni učinki. Prepoznavanje interindividualnih razlik v odzivu na zdravilo je bistven
korak k optimizaciji terapije z zdravili. Trenutni pristopi terapije z zdravili si po večini
prizadevajo z določenim zdravilom zdraviti čim širšo populacijo pacientov, ki bi od tega
zdravila lahko imela koristi. Pri napovedovanju terapevtskega odziva na zdravilo
posameznika se ta pristop zanaša na statistične analize odziva na zdravilo na nivoju
populacije, zdravnikovo poznavanje populacijskih povprečij (19), terapevtskih moţnosti in
informacij o odmerjanju zdravila na podlagi starosti, telesne teţe, ledvičnega očistka ...
(14). Farmakogenomika obeta moţnost individualizacije zdravljenja z zdravili na podlagi
vzpostavljenih povezav med genskimi variacijami ter odzivom na zdravilo. Trenuten
pristop, ki je v literaturi pogosto opisan kot pristop »enega zdravila za vse paciente« (angl.
»one drug fits all« in »one dose fits all«), bi se lahko, ob uporabi farmakogenomike,
preobrazil v bolj individualiziran pristop k terapiji z zdravili (11, 12, 14, 19).
Farmakogenomika bi lahko omogočala izbor ustreznega zdravila in njegovega odmerka na
podlagi poznavanja genske zasnove posameznega pacienta (12, 14). Tak pristop
predvideva delitev pacientov z določeno boleznijo v manjše skupine, ki jih natančno
opredeljujejo genske variacije, povezane z boleznijo, odzivom na določena zdravila ali
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kombinacijo obeh. Za te gensko definirane skupine pacientov bi nato na podlagi njihovega
genotipa, med moţnimi terapijami ali zdravili, izbrali najučinkovitejše in najbolj varne.
Koncept farmakogenomike pri terapiji z zdravili lahko opišemo kot »zdravljenje s pravim
zdravilom v pravem odmerku, pri pravem pacientu« (19).
1.6.3. Primer uporabe farmakogenomike v klinični praksi
Spremenjena ekspresija genov v tumorskih celicah je lahko vodilo za izbor ustreznega in
učinkovitega zdravila in hkrati izogibanje nepotrebni izpostavljenosti toksičnim ali
neučinkovitim zdravilom (19). Dobro poznan primer uspešne uporabe farmakogenomike je
monoklonsko protitelo trastuzumab, ki se specifično veţe na receptor HER2 (»human
epidermal growth factor receptor« 2) (14, 16). HER2 je tip 1-tirozinska-kinaza, uvrščena v
druţino receptorjev za rastne faktorje, ki sodelujejo v procesih celične diferenciacije ter
proliferacije (20).
Podatki nakazujejo, da je za pribliţno 25 (20) – 30 % (13, 20) primerov raka dojk značilna
povečana ekspresija receptorja HER2 (13). V 90–95 % teh primerov je vzrok te povečane
ekspresije amplifikacija gena. Amplifikacijo gena povzroči napaka v procesu podvajanja
DNK. V procesu podvajanja DNK pride namesto sinteze ene kopije določenega odseka
kromosoma do sinteze več kopij tega odseka. To privede do pojava več kopij določenih
genov, ki se nahajajo na tem odseku kromosoma (20). Posledica amplifikacije gena, ki
kodira HER2, je nenadzorovana delitev določenih celic in invazija v okoliško tkivo.
Ţenske, ki imajo HER2-pozitivnega raka dojk (povečana ekspresija ali amplifikacija HER2
(20)), se ne odzivajo dobro na standardno terapijo (13).
Razvoj rekombinantnega humaniziranega protitelesa trastuzumab (zdravilo Herceptin) (13,
16, 19, 20), ki se specifično veţe na HER2-receptor (12, 20), je znatno izboljšal stopnjo
preţivetja obolelih s to vrsto raka dojk (13, 14, 20 ). Za raka dojk brez povečane ekspresije
gena, ki kodira HER2, zdravljenje s trastuzumabom ne kaţe klinične koristi (20). Z
molekularnimi diagnostičnimi testi lahko določamo nivo proteina HER2 ali število kopij
gena, ki ta protein kodira, ter tako identificiramo pacientke, ki bodo imele korist od
prejemanja zdravila Herceptin (13). Pogoj za terapijo s trastuzumabom je testiranje HER2statusa pacientke, ki določi, ali je uporaba tega zdravila zanjo primerna. Ker je prejemanje
trastuzumaba povezano s kardiotoksičnostjo in je hkrati zelo drago, je zelo pomembna
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točnost rezultatov HER2-testiranja, ki so napotilo za predpisovanje zdravila Herceptin
(20).
1.7. OMEJITVE FARMAKOGENOMIKE
Razlike v odzivu na določeno zdravilo pri ljudeh so bile pripisane različnim dejavnikom,
tako fiziološkim kot okoljskim. Fiziološke lastnosti obsegajo starost, spol, etnično
pripadnost, telesno teţo, splošno zdravstveno stanje ter funkcijo nekaterih organov, kot so
npr. jetra in ledvice (16). V zadnjih desetletjih je bilo odkritih veliko dokazov, ki kaţejo,
da je vzrok za velik del variabilnosti v odzivu na zdravilo med posamezniki pogojen z
genotipom (19). Odziv na zdravilo je večinoma poligenska lastnost (13), pogojena z
medsebojnim delovanjem več genov, ki kodirajo različne proteine, vključene v številne
biokemične poti. Osnova farmakogenomskega testiranja se zanaša na genotipizacijo
genskih variacij, ki so bile povezane s določenimi spremembami pri odzivu na zdravilo.
Táko testiranje pa ne more predvideti sinergističnega učinka še neznanih genskih variacij,
ki lahko vplivajo na posameznikov odziv na zdravilo. Odsotnost genske variacije tako ne
zagotavlja, da se neţeleni učinek zdravila ne bo pojavil oziroma da bo zdravilo učinkovito.
Na posameznikov odziv na zdravilo lahko vplivajo tudi okoljski dejavniki, ki vključujejo
prehrambene navade, sočasno jemanje zdravil, izpostavljenost določenim snovem in
ţivljenjski stil. Posameznikov odziv na zdravilo je podvrţen delovanju mnogih dejavnikov,
ki lahko vplivajo na veljavnost vzpostavljenih povezav med genotipom in fenotipom
posameznikovega odziva na zdravilo. Zaradi tega genska informacija, z nekaj
pomembnimi izjemami, sama po sebi ni zanesljiv napovednik posameznikovega odziva na
zdravilo (16).
Vpeljava farmakogenomike v zdravstvo se izvaja na dveh področjih. Prvo je farmacevtska
industrija, kjer se farmakogenomika uporablja v predkliničnem razvoju zdravil ter pri
kliničnem preskušanju zdravil. V tem okolju znanje farmakogenomike in nove tehnologije
omogočajo odkrivanje novih zdravilnih učinkovin ter usmerjeno trţenje zdravil za manjše
populacije pacientov, ki jih opredeljuje določen genotip. Privzem farmakogenomike na
področje klinične prakse pa poteka, z nekaj izjemami (12), dokaj počasi (12, 14, 16).
Hitrejšo vpeljavo farmakogenomike v klinično prakso upočasnjuje več problemov (14):


pomanjkanje prospektivnih raziskav uporabe farmakogenomskega testiranja v praksi
(12),
14



pomanjkanje

laboratorijev

za

izvajanje

hitrega

in

stroškovno

učinkovitega

farmakogenomskega testiranja (12),


maloštevilnost

zdravstvenih

delavcev,

ki

razumejo

koncepte

in

principe

farmakogenomike (12) ter imajo ustrezna znanja za interpretacijo podatkov,
pridobljenih s farmakogenomskim testiranjem (14, 16, 19),


nezaupanje v potrjene povezave med genskimi variacijami ter določenim odzivom na
zdravilo (16), negotovost ali je farmakogenomsko testiranje bolj učinkovito kot
trenutna praksa podrobnega spremljanja pacientov (14),



nezadostna osveščenost javnosti (19),



ekonomske omejitve (12), vključno z vprašanjem financiranja farmakogenomskega
testiranja zdravstvenih zavarovalnic (14),



etična vprašanja (12, 14, 19).
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2. NAMEN:
Farmakogenomika obeta moţnost posameznemu pacientu prilagoditi zdravljenje z zdravili
na podlagi poznavanja njegove genske zasnove. Identifikacija genskih variacij, ki
dokazano vplivajo na posameznikov odziv na zdravilo, bi lahko omogočila napovedovanje
pacientovega odziva na zdravilo ter s tem izboljšanje varnosti in učinkovitosti zdravljenja.
Vpeljava novih odkritij na področjih naravoslovnih znanosti v zdravstvo lahko, poleg
koristi, prinaša tudi določena tveganja in s tem odpira moralno-etična vprašanja. Namen
diplomske naloge je bil raziskati kako zaskrbljujoča se zdijo pedagoškim delavcem
Fakultete za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani in
Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru etična vprašanja farmakogenomike. Fakultetni
pedagoški delavci izobraţujejo bodoče generacije zdravstvenih delavcev in imajo ključen
vpliv na njihovo usposabljanje, obenem pa tudi na razvoj njihovega odnosa do strokovnoetičnih vprašanj, ki bi se lahko pojavila pri obravnavi bolnikov oziroma umeščanju novih
zdravstvenih tehnologij v prakso. Ker je farmakogenomika v zdravstvu in razvoju novih
zdravstvenih tehnologij vedno bolj aktualna in pomembna, je smiselno ovrednotiti mnenja
in stališča ciljne populacije do etičnih vprašanj, ki so povezana s tem področjem. Rezultate
raziskave bomo uporabili za oblikovanje celostnega vpogleda v stališča fakultetnih
pedagoških delavcev do etičnih vprašanj farmakogenomike.
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3. METODE
3.1 PRIPRAVA PREGLEDA ETIČNIH VPRAŠANJ FARMAKOGENOMIKE
Pregled etičnih vprašanj farmakogenomike bomo pripravili s sistematičnim pregledom
literature, zbrane v bibliografski zbirki podatkov Pubmed, ki obravnava to tematiko. Pri
tem bomo uporabili iskalni profil: (pharmacogenetic* OR pharmacogenomic*) AND
(ethic* OR moral* OR deontolog*).
Iskali bomo le literaturo v angleškem jeziku. Z namenom, da bi opravili celovit in obširen
pregled etičnih vprašanj farmakogenomike, bomo omejili iskalni profil in obravnavo
literature le na pregledne članke, ki obravnavajo etična vprašanja farmakogenomike.
Pregledali bomo povzetke identificiranih publikacij in na podlagi naslednjih izključitvenih
kriterijev izbrali publikacije, ki jih bomo v nadaljevanju izključili iz pregleda:
a. publikacija ne obravnava etičnih vprašanj farmakogenomike, ampak opisuje ali
obravnava farmakogenomiko z vidika naravoslovnih znanosti:
i. uporabnost, veljavnost genskega ali farmakogenomskega testiranja na različnih
terapevtskih področjih ali v zdravstvu na splošno,
ii. raziskave protokolov pri uporabi farmakogenomskih testov,
b. publikacija obravnava etična vprašanja farmakogenomiki sorodnih področij, kot so na
primer gensko testiranje za dovzetnost do bolezni, nutrigenomika, genska terapija ...
Publikacije, ki jih bomo vključili v sistematični pregled literature, bomo natančno proučili.
Etična vprašanja, ki jih bomo identificirali s pregledom literature (npr. odkritje nenamernih
dodatnih informacij s farmakogenomskim testiranjem, ki lahko pacienta bremenijo ali mu
kako drugače škodujejo), bomo izpisali. V primeru, da bomo v nadaljnjem pregledu
literature opazili navedbo istega etičnega vprašanja, bomo navedli referenco na
publikacijo, v kateri se je to pojavilo. Rezultat sistematičnega pregleda literature bo
seznam etičnih vprašanj, obravnavanih v izbranih publikacijah. Pripravljen pregled etičnih
vprašanj bo vključeval tudi reference na publikacije, v katerih se posamezna etična
vprašanja pojavljajo. Kot orodje za prepoznavanje, obravnavo in analizo etičnih vprašanj,
identificiranih ob pregledu literature, bomo uporabili etična oziroma moralna načela
avtonomnosti, neškodovanja, pravičnosti in koristnosti, ki so obravnavana v uvodu

17

diplomske naloge. Tak pristop k identifikaciji in obravnavi etičnih vprašanj
farmakogenomike smo zasledili tudi v literaturi (21, 22). Da bi zagotovili večjo
preglednost in razumevanje pregleda identificiranih etičnih vprašanj farmakogenomike,
bomo ta kategorizirali v sklope, oziroma teme. Tematske kategorije bomo generirali
eksploratorno. Vsako novo etično vprašanje bomo dodajali ţe obstoječim tematskim
kategorijam. Če etično vprašanje ne bo ustrezalo nobeni izmed ţe obstoječih kategorij,
bomo ustvarili novo kategorijo.

3.2. OBLIKOVANJE ORODJA ZA VREDNOTENJE MNENJ IN STALIŠČ DO
ETIČNIH VPRAŠANJ FARMAKOGENOMIKE
Za vrednotenje mnenj in stališč pedagoških delavcev Medicinskih fakultet, Univerza v
Ljubljani in Univerza v Mariboru, ter Fakultete za farmacijo, Univerza v Ljubljani, (v
nadaljevanju »anketiranci«) do etičnih vprašanj farmakogenomike bomo razvili vprašalnik.
S pomočjo vnaprej določenih izključitvenih kriterijev bomo nekatera izmed identificiranih
in analiziranih vprašanj, ki bodo presegala obseg naše raziskave, izključili iz nadaljnjega
procesa raziskave. V vprašalnik, s katerim bomo v nadaljevanje raziskave pridobivali
mnenja in stališča, ne bomo vključili etičnih vprašanj:
a. ki se neposredno navezujejo na izvajanje farmakogenomskih raziskav,
b. ki so širše prisotna v zdravstvu in niso posebej poudarjena pri uporabi genskih
tehnologij,
c. ki se nanašajo na neuporabo ali napačno uporabo farmakogenomike v zdravniški
praksi.
Če ţelimo pridobiti mnenje ljudi, kot so na primer zaposleni v strokovnih ustanovah ter
člani strokovnih organizacij, ki imajo dostop do računalnika, interneta in elektronske pošte,
je smiselna uporaba spletnega vprašalnika. Uporaba spletnega anketiranja lahko zmanjša
teţave pri dostopanju do tarčne populacije (23). Poleg tega ima pomembne prednosti, kot
so večja hitrost raziskave in niţja cena njenega izvajanja (23, 24). Programska oprema
spletnih vprašalnikov lahko zagotovi, da ne pride do napak pri vnašanju pridobljenih
podatkov v programe za statistično obdelavo podatkov (24). Za pridobivanje mnenj in
stališč anketirancev bomo zato uporabili metodo spletnega anketiranja. Spletni vprašalnik
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bomo pripravili s pomočjo portala 1KA, ki ga je razvila Fakulteta za druţbene vede,
Univerza v Ljubljani, (www.1ka.si) in z njegovo pomočjo tudi izvedli spletno anketiranje.
3.2.1. Oblikovanje vsebine vprašanj
Naš cilj bo pripraviti čim krajši in hkrati zanimiv vprašalnik, ki bo spodbujal motivacijo
anketirancev. Vprašalnik pa bo moral tudi vključevati vsa etična vprašanja, ki jih bomo
identificirali v pregledu mednarodne strokovne literature in ne bodo izključena iz raziskave
na podlagi prej navedenih izključitvenih kriterijev.
Način ubeseditve in oblika vprašanj lahko vplivajta na rezultate in stopnjo odziva na
raziskavo (25, 26). Da bi olajšali in standardizirali razumevanje vprašanj, povečali
motivacijo anketirancev ter zmanjšali moţnosti pojava morebitnih teţav pri izpolnjevanju
vprašalnika, bomo besedila izbranih etičnih vprašanj skrajšali ter ubesedili na preprost in
jasen način. Pri tem se bomo drţali sledečih pravil:


uporaba preprostega besedišča,



ustrezna obrazloţitev zahtevnejših strokovnih ali tehničnih izrazov,



prilagoditev in krajšanje besedil za vprašalnik, ki bodo ustrezno povzemala vsebino
izbranih etičnih vprašanj,



nedvoumno in natančno opisane vsebine etičnih vprašanj.

Z ustreznim oblikovanjem in ubeseditvijo vprašanj bomo skušali zagotovili natančnejše
vrednotenje mnenj in stališč pedagoških delavcev do etičnih vprašanj farmakogenomike ter
zmanjšanje moţnosti za površne odgovore na zastavljena vprašanja. Vzporedno z
oblikovanjem vprašanj, ki smo jih uporabili pri sestavi vprašalnika, bomo razvijali način
oziroma metodo vrednotenja mnenj in stališč anketirancev.
Mnenja in stališča anketirancev bomo vrednotili s pomočjo stopenjske lestvice. Lestvica
ponuja niz odgovorov, razvrščenih v kategorije, med katerimi bodo anketiranci izbirali.
Primer take lestvice je Likertova lestvica strinjanja, s katero anketiranci podajajo stopnjo
svojega strinjanja na zastavljeno vprašanje. V našem vprašalniku bomo za vrednotenje
mnenj in stališč anketirancev uporabili 4-stopenjsko lestvico strinjanja. Iz 5-stopenjske
lestvice strinjanja bomo izključili »srednjo«, oziroma »nevtralno« kategorijo. To bomo
storili zato, ker vključitev kategorij, kot so »brez odgovora«, »ne vem« ali »srednje«,
oziroma »nevtralne« kategorije, napeljujejo anketirance, da se, predvsem v primerih, ko
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anketiranci izpolnjujejo vprašalnik sami in niso v neposrednem stiku z izvajalcem
raziskave, odločijo za najmanj zahtevno in najhitrejšo rešitev in tako površno odgovarjajo
na vprašanja (25, 26). Na ta način si ne vzamejo dovolj časa za razmislek o svojih mnenjih
in stališčih, zato z njihovimi odzivi ne pridobimo dejanskih in resničnih informacij. Po
drugi strani pa omejitev oziroma izključitev teh kategorij lahko pomeni, da so anketiranci v
nekaterih primerih primorani v izbiro ene izmed ponujenih moţnosti, čeprav ta ne označuje
njihovega mnenja. Takó podajajo neprave oziroma nepristne odgovore ali pa celotna
vprašanja kar izpustijo (26). Literatura navaja, da anketiranci, ki so primorani v
odgovarjanje na vsako vprašanje v vprašalniku, kljub temu, da se jim noben izmed
ponujenih odgovorov ne zdi primeren, lahko predčasno zaključijo z izpolnjevanjem
vprašalnika (23). V našem vprašalniku anketirancem ne bomo ponudili moţnosti izbire
»brez odgovora« ali »ne vem«, jim bomo pa posredno ponudili moţnost, da lahko
določena vprašanja pri izpolnjevanju vprašalnika izpustijo.
Prav tako pomembna kot je ustrezna ubeseditev vprašanj, je pomembno poimenovanje
kategorij odgovorov, ki so na razpolago anketirancem pri izpolnjevanju vprašalnika.
Kategorije odgovorov bomo oblikovali tako, da bodo natančno opredeljene in nedvoumne,
med seboj izključujoče, skupaj pa bodo pokrivale celoten spekter moţnih odgovorov na
zastavljeno vprašanje. Literatura navaja priporočila, da označimo oziroma poimenujemo
vse kategorije odgovorov, ne le skrajne oziroma mejne kategorije (26). S tem nazorneje
prikaţemo pomen posameznih odgovorov. Z izborom in poimenovanjem naših kategorij
odgovorov bomo dosegli enakomerno razporeditev 4 kategorij odgovorov v celotni
lestvici, ki jo bodo anketiranci uporabljali pri vrednotenju. Kategorije odgovorov bomo po
priporočilih (26) razporedili vodoravno. Vsaki kategoriji odgovora bomo določili tudi
številsko vrednost, ki bo olajšala statistično analizo rezultatov. Kategorije odgovorov so
prikazane v preglednici I.
Preglednica I: kategorije odgovorov
1 - se ne strinjam

2 - deloma
strinjam

se

ne 3 - deloma se strinjam

4 - se strinjam

Koncept vrednotenja mnenj in stališč bomo oblikovali na osnovi raziskave mnenj
zdravnikov in pacientov o farmakogenomskem testiranju, ki so jo izvajali Anja Rogausch
in sodelavci (27). Njihova raziskava je zajemala tudi vrednotenje mnenj zdravnikov in
pacientov o tem, kako zaskrbljeni so glede moţnosti pojava škode za testiranca ob uporabi
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farmakogenomskih testov. Njihov pristop k pridobivanju mnenj in stališč bo osnova za
pripravo našega načina vrednotenja. Osnova našega pristopa za pridobivanje mnenj in
stališč anketirancev do etičnih vprašanj farmakogenomike bo stopnja strinjanja oziroma
nestriranjanja anketiranca s povedjo »Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični
problem.«, pri čemer anketiranec izbere eno izmed kategorij na 4-stopenjski lestvici
strinjanja. Beseda trditev se nanaša na vsako posamezno predstavljeno temo oziroma
etično vprašanje, identificirano s sistematičnim pregledom literature, ki bo vključeno v naš
vprašalnik. Priporočila navajajo, da je potrebno skozi celoten vprašalnik vzdrţevati
konsistentno obliko (26). Poved »Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični
problem.«, za katero bodo anketiranci podali stopnjo svojega strinjanja, bomo navedli pod
vsako temo, predstavljeno v vprašalniku. Tako bomo dosegli oblikovno doslednost
celotnega vprašalnika in jasno podali navodila za izpolnjevanje (26). S tem bomo
preprečili tudi morebitno zmedo anketirancev pri izpolnjevanju vprašalnika.
Vključitev prostora za prost vpis komentarjev lahko poveča stopnjo odziva na vprašalnik.
Po priporočilih mora biti vključen v vprašalnike, kadar anketiranci nimajo neposrednega
stika z raziskovalcem (25, 26). Zato bomo pod vsako vprašanje vključili tudi prostor za
vpis komentarjev, v uvodu vprašalnika pa bomo anketirancem obrazloţili, da lahko, če
tako ţelijo, na katero koli izmed v vprašalniku predstavljenih situacij podajo dodatno
mnenje. Poleg dodatnih mnenj glede predstavljenih tematik bodo imeli anketiranci
moţnost vpisa komentarjev o morebitnih nejasnostih ali teţavah pri izpolnjevanju
vprašalnika.
3.2.2. Demografska vprašanja
Od anketirancev bomo pridobili tudi nekaj demografskih podatkov, ki jih bomo uporabili
pri statistični obdelavi pridobljenih rezultatov. Anketirance bomo vprašali po podatkih o:
1. spolu,
2. starostni kategoriji,
3. fakulteti, na kateri poučujejo,
4. delovnem mestu (učiteljsko, asistentsko, mladi raziskovalec),
5. ali so v okviru svojega poklica omejeni le na raziskovalno delo,
6. ali se v okviru svojega poklica neposredno ukvarjajo z genetiko ali genetiki sorodnim
področjem.
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Da bi zagotovili anonimnost, bomo anketirancem pri vsakem demografskem vprašanju
ponudili tudi moţnost, da na vprašanje ne odgovorijo.
3.2.3. Struktura in oblikovanje vprašalnika
Velika teţava spletnih vprašalnikov je problem neodzivnosti anketirancev na raziskavo.
Literatura navaja, da je odziv na spletni vprašalnik ponavadi nizek in v veliki meri odvisen
od zanimanja anketirancev za temo raziskave (23). Pogosta teţava spletnega anketiranja so
tudi nepopolno izpolnjeni vprašalniki (24). Da bi se izognili tema teţavama, moramo pri
sestavi vprašalnika zagotoviti ustreznost obsega informacij, po katerih anketiranca
sprašujemo, in prilagoditi zahtevnost naloge oziroma napora, ki ga izpolnjevanje
vprašalnika od anketiranca zahteva. Na splošno velja, da anketiranci izpolnjevanje daljših
vprašalnikov manjkrat uspešno zaključijo kot izpolnjevanje krajših vprašalnikov (25). Pri
izpolnjevanju daljših vprašalnikov obstaja moţnost, da anketiranci zaradi utrujenosti ali
naveličanosti zaključne dele vprašalnika izpolnjujejo površno. Vprašalniki, ki obravnavajo
za anketirance zelo pomembne, zanimive ali aktualne teme, povečajo motivacijo
anketirancev in so zato lahko obseţnejši kot tisti, ki obravnavajo bolj splošne teme (26).
Literatura navaja, da je smiselno vprašanja postavljati tako, da so tematsko in vsebinsko
povezana vprašanja prikazana skupaj (26), zato bomo vprašanja, vključena v vprašalnik,
postavili v tematske sklope. S tem bomo anketirancem olajšali izpolnjevanje vprašalnika.
Če bo mogoče, bomo tematsko povezana vprašanja postavili na isto stran vprašalnika.
Demografska vprašanja, ki so precej suhoparna, bomo po priporočilih (26) postavili na
konec vprašalnika.
Pri oblikovanja vprašalnika bomo pozorni tudi na izgled, da bo vprašalnik dobro berljiv in
všečen. Ker nimamo posebnih oblikovalskih veščin, smo se odločili za preprosto
oblikovanje s pomočjo uporabniškega vmesnika spletnega portala 1KA.
3.3. PILOTNA ŠTUDIJA:
Končno oblikovan vprašalnik bomo pilotno testirali na majhnem testnem vzorcu. Vabilo k
sodelovanju pri raziskavi s povezavo do prve končne verzije vprašalnika bomo poslali
štirim zaposlenim s Katedre za socialno farmacijo, Fakultete za farmacijo: trem asistentom
in enemu mlademu raziskovalcu. S pilotno raziskavo bomo preverili ustreznost
razumevanja predstavljenih vprašanj in načina podajanja odgovorov, pravilnost delovanja
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posameznih elementov vprašalnika in ustreznost prikazovanja vprašalnika. Končen cilj
pilotne raziskave bo potrdil, ali je vprašalnik kot celota ustrezen in primeren za uporabo na
tarčni populaciji anketirancev.

3.4. VABILO K SODELOVANJU PRI RAZISKAVI
Ko bomo imeli pripravljeno končno verzijo vprašalnika, ki je prestala pilotno testiranje,
bomo pripravili vabilo k sodelovanju pri raziskavi. Vabilo mora biti po priporočilih (23)
kratko in napisano v jeziku, ki je naslovniku razumljiv. V vabilu za sodelovanje pri naši
raziskavi se bomo zato omejili le na bistvene informacije:
a) opredelitev in informacija o tem, kdo raziskavo izvaja;
b) opredelitev in informacija o tem, kdo v raziskavi sodeluje;
c) motivacija:
i.

navedba teme, ki je za anketirance zanimiva, pomembna in aktualna,

ii.

obrazloţitev smiselnosti in namena raziskave,

iii.

poudarek o pomembnosti mnenja vsakega anketiranca,

iv.

anonimnost anketiranca,

v.

moţnost pridobitve rezultatov raziskave,

d) ocena, koliko časa izpolnjevanja vprašalnika traja;
e) povezava na spletni vprašalnik;
f) kontaktni podatki v primeru vprašanj ali teţav pri izpolnjevanju vprašalnika;
g) zahvala in podpis.
Vabilo v obliki tradicionalnega spremnega dopisa, na pisemskem papirju z glavo, je za
potencialne anketirance bolj motivirajoče kot novejše elektronsko vabilo k sodelovanju pri
raziskavi (26). Vendar pa se bomo zaradi praktičnosti in širokega nabora anketirancev
odločili, da bomo potencialne anketirance k sodelovanju pri raziskavi vabili preko
elektronskega sporočila. K temu smo priloţili PDF obliko tradicionalnega spremnega
dopisa, na pisemskem papirju in z glavo. Da bi dodatno motivirali potencialne anketirance,
bomo v vabilu in uvodu v vprašalnik navedli, da je izpolnjevanje vprašalnika anonimno.
Vendar tudi zagotavljanje popolne anonimnosti znatno ne izboljša odziva na raziskavo
(26). Moţnost, da sodelujoči v raziskavi prejmejo rezultate raziskave, ni posebej
učinkovita metoda izboljšanja odziva na raziskavo (26). Kljub temu smo mnenja, da bi
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moţnost pridobitve rezultatov raziskave, glede na to, da je tematika pomembna in hkrati
tudi aktualna, anketirance lahko dodatno motivirala k sodelovanju pri raziskavi.
3.5 NASLAVLJANJE VPRAŠALNIKA NA ANKETIRANCE
Sodelovanje pri raziskavi bomo omejiti na tarčno populacijo anketirancev (pedagoški
delavci Fakultete za Farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Medicinske Fakultete, Univerza v
Mariboru in Univerza v Ljubljani). Elektronska vabila bomo anketirancem posredovali s
pomočjo tajništev oziroma dekanatov ciljnih visokošolskih ustanov, po predhodnem
dogovoru o sodelovanju. Tako bodo le-ti prejeli elektronsko sporočilo, ki bo vsebovalo
povezavo do spletnega vprašalnika. Odziv na vprašalnik lahko izboljšamo tako, da večkrat
stopimo v stik z anketiranci (26). V ta namen bomo anketirancem poslali tudi opomnike o
sodelovanju pri raziskavi.
3.6. STATISTIČNA ANALIZA REZULTATOV
Ankete, ki vsebujejo vsaj nekaj odgovorov anketirancev in s tem tudi podatke, ki jih bomo
lahko uporabili za nadaljnje vsebinske in statistične analize, bomo iz spletnega portala
1KA izvozili v program SPSS (različica 22). V skladu z našim namenom raziskave, ki je
ovrednotiti mnenja in stališča pedagoških delavcev, bomo s pomočjo pridobljenih
demografskih podatkov izključili anketirance, ki se v okviru svojega poklica ukvarjajo le z
raziskovalnim delom.
Da bi dobili natančen pregled pridobljenih podatkov, bomo za vsa vprašanja, ki bodo
sestavljala vprašalnik, s pomočjo programa za statistično analizo izračunali povprečje,
standardno deviacijo, mediano, vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti. Pridobili
bomo tudi število odgovorov, vrednosti najniţjega in najvišjega odziva na vsako vprašanje
ter frekvence različnih kategorij odgovorov na posamezna vprašanja. S pomočjo teh
podatkov bomo pripravili tabelaričen prikaz, ki bo osnova za našo kasnejšo obravnavo
rezultatov v diskusiji.
Pri izbiri ustreznega statističnega postopka je pomembno, da preverimo ali predpostavka
normalnosti distribucije podatkov velja tudi za naš proučevani vzorec. Na podlagi ustrezne
predpostavke glede normalnosti distribucije se lahko odločimo bodisi za uporabo
parametričnih statističnih testov, ki so osnovani na predpostavki normalne distribucije
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podatkov, oziroma neparametričnih statističnih testov. Če uporabljamo parametrične teste
na neparametričnih podatkih, pridobljeni rezultati verjetno ne bodo točni (29).
Normalnost distribucije pridobljenih podatkov bomo preverjali s pregledi vrednosti
koeficientov asimetrije in sploščenosti in testom Kolmogorov-Smirnova. Pozitivne
vrednosti koeficienta asimetrije nakazujejo veliko število nizkih vrednosti pri našem
vzorcu, medtem ko negativne vrednosti koeficienta asimetrije nakazujejo na veliko število
visokih vrednosti. Pozitivne vrednosti koeficienta sploščenosti nakazujejo na špičasto
porazdelitev podatkov pri našem vzorcu, medtem kot negativne vrednosti koeficienta
sploščenosti nakazujejo na poloţno razporeditev podatkov pri našem vzorcu. Bolj kot se ti
vrednosti razlikujeta od 0, večja verjetnost je, da se porazdelitev naših podatkov razlikuje
od normalne porazdelitve. S testom Kolmogorov-Smirnova primerjamo podatke v našem
vzorcu z normalno porazdeljenimi podatki, ki imajo enako povprečno vrednost in
standardno deviacijo kot naš vzorec. Če rezultati testa Kolmogorov-Smirnova niso
statistično značilni, to napoveduje, da se porazdelitev podatkov v našem vzorcu ne
razlikuje statistično značilno od normalne distribucije (29).
Mann-Whitneyjev test uporabljamo v primerih, ko ţelimo preverjati razlike med dvema
nizoma podatkov, vsakega izmed teh med seboj neodvisnih nizov podatkov pa so podali
različni udeleţenci raziskave in predpostavljamo nenormalno distribucijo podatkov. MannWhitneyjev test je neparametični ekvivalent t-testa neodvisnih vzorcev. Kruskal-Wallisov
test uporabljamo za preverjanje razlik med več kot dvema nizoma neodvisnih podatkov, ki
jih bodo podali različni udeleţenci raziskave in predpostavljamo nenormalno distribucijo
podatkov. Kruskal-Wallisov test je neparametrični ekvivalent testa enosmerne analize
variance med seboj neodvisnih vzorcev (29).
Wilcoxonov test predznačnih rangov uporabljamo v primerih, ko ţelimo primerjati dva
niza rezultatov, ki so jih podali isti udeleţenci raziskave in predpostavljamo nenormalno
distribucijo podatkov. Wilcoxonov test predznačnih rangov je neparametrični ekvivalent
odvisnega t-testa. Friedmanova ANOVA je test, ki ga uporabljamo za preverjanje razlik
med več kot dvema nizoma podatkov, v primeru, da so vsakega izmed teh nizov podatkov
podali isti udeleţenci raziskave in predpostavljamo nenormalno distribucijo podatkov.
Friedmanova ANOVA je neparametrični ekvivalent testa enosmerne analize variance med
seboj odvisnih vzorcev (29).
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Z namenov, da bi preverili razlike v odzivih anketirancev na posamezna vprašanja glede na
spol, bomo uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev test ali pa parametrični ekvivalent
tega testa. Z namenom, da bi preverili razlike v odzivih anketirancev glede na starost,
visokošolsko ustanovo, na kateri so anketiranci zaposleni, naziv delovnega mesta ter
delovanje na področju genetike oziroma z genetiki sorodnim področjem v okviru njihovega
poklica, bomo uporabili bodisi neparametrični Kruskal-Wallisov test ali pa parametrični
ekvivalent tega testa.
Za preverjanje razlik v odzivih anketirancev med posameznimi, tematsko povezanimi
vprašanji, bomo uporabili neparametrična testa, Wilcoxonov test predznačnih rangov in
Friedmanovo ANOVO oziroma parametrična ekvivalenta teh testov. Kjer bomo preverjali
razlike med več kot dvema tematsko povezanima vprašanjema, bomo z Wilcoxonovim
testom predznačnih rangov oziroma parametričnim ekvivalentom tega testa, preverjali
razlike med pari posameznih vprašanj. Pri vrednotenju rezultatov post-hoc analiz bomo
upoštevali Holmov popravek.
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4. REZULTATI
4.1 REZULTATI SISTEMATIČNEGA PREGLEDA LITERATURE:
Z iskalnim profilom, opredeljenim v poglavju metode, smo v podatkovni zbirki Pubmed
pridobili 142 zadetkov.
Po pregledu povzetkov pridobljene literature smo na podlagi izključitvenih kriterijev
izključili 74 publikacij. V pregled literature smo vključili preostalih 68 publikacij.
Končen rezultat sistematičnega pregleda literature predstavlja 32 identificiranih etičnih
vprašanj farmakogenomike, 3 izmed teh vprašanj pa smo, zaradi obseţnosti vsebine, še
dodatno razčlenili. Vsebino identificiranih vprašanj smo podrobno analizirali z uporabo v
uvodu opisanih orodij: načela avtonomnosti, neškodovanja, pravičnosti in koristnosti.
Etična vprašanja smo razporedili v 18 eksploratorno generiranih tematskih kategorij.
Celoten pregled identificiranih etičnih vprašanj farmakogenomike je prikazan v prilogi
diplomske naloge.
4.2 REZULTATI SESTAVE VPRAŠALNIKA
Končni vprašalnik je bil, zaradi širokega nabora vprašanj, kljub izključitvi nekaterih, precej
obseţen. V vprašalnik smo vključili 22 vprašanj, končni spletni vprašalnik pa je obsegal 11
strani. Prva stran je zajemala uvodni nagovor in navodila za izpolnjevanje vprašalnika,
zadnja stran pa kratko zahvalo. Ostalih devet strani vprašalnika je vsebovalo vprašanja za
anketirance. Prvih osem strani je vsebovalo vprašanja, ob katerih so se anketiranci
opredelili do etičnih vprašanj farmakogenomike, zadnja stran pa je vsebovala demografska
vprašanja. Celoten vprašalnik je prikazan v prilogi diplomske naloge.
4.3. ODZIV NA RAZISKAVO
Vabilo s povezavo na spletni vprašalnik so tajništva posredovala 106 pedagoškim
delavcem, zaposlenih na FFA, ter 200 pedagoškim delavcem, zaposlenih na MF LJ. Ker od
tajništva MF MB nismo prejeli povratne informacije, koliko zaposlenim je bilo vabilo
posredovano, ne moremo podati skupnega odziva na raziskavo. Od 177 anketirancev, ki so
se odzvali na naše vabilo, jih je 102 vprašalnik izpolnilo ustrezno. 92 anketirancev je
vprašalnik tudi zaključilo. 10 vprašalnikov je bilo delno izpolnjenih. Podatke 102 ustrezno
izpolnjenih vprašalnikov smo uporabili za vsebinske in statistične analize.
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4.4. DEMOGRAFSKI PODATKI
S pomočjo demografskih vprašanj smo pridobili nekaj podatkov o populaciji anketirancev,
ki so sodelovali pri naši raziskavi. Identificirali smo 2 osebi, ki se v okviru svojega poklica
ukvarjata le z raziskovalnim delom. Odgovore teh 2 oseb smo, v skladu z namenom naše
raziskave, izključili iz nadaljnje vsebinske in statistične analize. Preglednica II prikazuje
število anketirancev po posameznih demografskih kategorijah in ne vsebuje dveh oseb, ki
se v okviru svojega poklica ukvarjata le z raziskovalnim delom.
Preglednica II: število anketirancev po posameznih demografskih kategorijah
SPOL
Moški
52

<29 let
11

Ţenski
34

30-39 let
24

Manjkajoče
Zavrnil vpr.: 3
Prekinjeno: 10
Izpustil vpr.: 1

STAROST
50-59 let
23

40-49 let
17

>60 let
11

Manjkajoče
Zavrnil vpr.: 4
Prekinjeno: 10

FAKULTETA
FFA
30

MF LJ
30

MF MB
18

Manjkajoče
Zavrnil vpr.: 12
Prekinjeno: 10
UKVARJANJE S PODROČJEM GENETIKE ALI SORODNIM PODROČJEM
Da
Deloma
Ne
Manjkajoče
10
28
47
Zavrnil vpr.: 5
Prekinjeno: 10
NAZIV DELOVNEGA MESTA
Učitelj
Asistent
Mladi raziskovalec
Manjkajoče
39

35

7

Zavrnil vpr.: 9
Prekinjeno: 10

4.5 REZULTATI STATISTIČNE ANALIZE
4.5.1 Pregled rezultatov po posameznih vprašanjih
V preglednici III podajamo rezultate, pridobljene z osnovnimi statističnimi analizami za
posamezna vprašanja: povprečje odgovorov, standardno deviacijo povprečja odgovorov,
mediano in število odgovorov. V tabeli so podane tudi vrednosti koeficientov asimetrije in
sploščenosti

ter

signifikance

testa

Kolmogorov-Smirnova,

na

podlagi

katerih

predpostavljamo nenormalno distribucijo pridobljenih podatkov. Čeprav rezultati
nakazujejo nenormalno porazdelitev podatkov pri našem vzorcu, smo se odločili, da bomo
za prikaz srednje vrednosti in nadaljnjo interpretacijo podatkov uporabili povprečje in ne
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mediane. Mediana odgovorov na vsa vprašanja je bila bodisi 3 ali 4, zato menimo, da
vrednost mediane ni tako informativna kot povprečje odgovorov.
Preglednica III: pregled rezultatov raziskave po posameznih vprašanjih
#
Povprečje
vpr. odgovorov

Std.
dev.

Mediana N

Koeficient
asimetrije

Koeficient
sploščenosti

K-S sig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1,125
1,128
1,171
1,116
1,175
0,935
1,037
1,117
0,815
1,222
1,225
1,116
1,017
1,168
1,022
1,060
0,664
0,987
1,181
1,102
1,115
1,056

3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3

- 0,402
- 0,720
- 0,514
- 1,439
- 0,478
- 0,803
- 0,604
- 0,039
- 2,038
- 0,764
- 0,828
- 0,410
- 0,475
- 0,455
- 1,637
- 1,212
- 2,909
- 1,097
- 0,200
- 0,638
- 0,605
- 0,540

- 1,220
- 0,786
- 1,230
0,551
- 1,298
- 0,098
- 0,752
- 1,378
3,434
- 1,095
- 1,031
- 1,186
- 0,837
- 1,268
1,237
0,096
8,509
0,105
- 1,460
- 0,924
- 0,976
- 0,909

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

2,74
2,86
2,76
3,28
2,8
3,02
2,87
2,45
3,58
3,02
3,08
2,77
2,79
2,76
3,42
3,25
3,74
3,22
2,62
2,91
2,81
2,87

99
99
97
97
96
97
97
96
92
92
92
91
91
91
90
91
91
91
91
91
91
91

V preglednici IV je prikazana vsebina petih etičnih vprašanj, pri katerih smo opazili
najvišje povprečje odgovorov in s tem največje strinjanje anketirancev, da vsebine teh
etičnih vprašanj predstavljajo zaskrbljujoče etične probleme.
Preglednica IV: pet vprašanj z najvišjimi povprečji odgovorov
# vpr.

Vsebina etičnega vprašanja

17

Omogočanje
farmakogenomskega
testiranja
neposredno 3,74
strankam, zaobhajanje pacientovega stika z usposobljenimi
zdravstvenimi delavci, kar pomeni moţnost, da bi rezultati
testiranja pacientu škodovali.
Kršenje pacientove avtonomnosti v smislu razkritja podatkov 3,58
farmakogenomskega testiranja brez pacientove odobritve zaradi
npr. neustreznega hranjenja ali neustrezne zaščite podatkov.

9

Povpr. odg.

29

15
4
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Kršenje pacientove avtonomnosti v smislu programov obveznega 3,42
oziroma presejalnega farmakogenomskega testiranja.
Diskriminacija testiranega pacienta na podlagi rezultatov 3,28
farmakogenomskega testa na področju zdravstvenega
zavarovanja in zaposlovanja.
Problem avtonomnosti ob farmakogenomskem testiranju otrok in 3,25
moţnost, da bi pridobljene informacije negativno vplivale na
otroka med njegovim odraščanjem.

V preglednici V je prikazana vsebina petih etičnih vprašanj, pri katerih smo opazili
najniţje povprečje odgovorov, in s tem najmanjše strinjanje anketirancev, da vsebine teh
etičnih vprašanj predstavljajo zaskrbljujoče etične probleme.
Preglednica V: pet vprašanj z najniţjimi povprečji odgovorov
# vpr.

3

14

1

19

8

Vsebina etičnega vprašanja

Povpr. odg.

Problem avtonomnosti in kršitev načela neškodovanja ob
bremenitvi pacienta z dodatnimi novimi informacijami, v
primeru, da v prihodnosti pride do vzpostavitve novih povezav
med genotipom testiranega pacienta in odzivom na zdravilo ali
tveganji za pojav bolezni.
Problem avtonomnosti pacienta v smislu, da farmakogenomsko
testiranje kot pogoj za prejemanje zdravila lahko deluje kot
prisila.
Kršitev načela neškodovanja v primeru, da bi izvajalci
zdravstvenih storitev pacientu zaradi neugodnih rezultatov
farmakogenomskega testa preprečili dostop do določenega
zdravila.
Kršitev načel pravičnosti in neškodovanja v smislu, da bi podatki
farmakogenomskih testiranj lahko okrepili ţe vzpostavljene
razlike med rasnimi oz. etničnimi skupinami, kar bi lahko vodilo
v rasno diskriminacijo, negativno označevanje ter stereotipizacijo
teh skupin.
Problem avtonomnosti v primerih, da bi s pomočjo
farmakogenomskega testiranja pacienta njegovi sorodniki brez
svoje privolitve pridobili lastne farmakogenomske informacije.

2,76

2,76

2,74

2,62

2,45

4.5.2. Razlike v odgovorih med posameznimi skupinami anketirancev
Razlike v odgovorih med skupinami anketirancev, opredeljenih glede na spol, starost,
fakulteto, delovanje na področju genetike ter naziv delovnega mesta smo za posamezna
vprašanja na pridobljenih podatkih iskali s pomočjo neparametičnega Mann-Whiteyjevega
ter neparametričnega Kruskal-Wallisovega testa. V preglednicah VI, VII, VIII in IX
podajamo le statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na spol
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(preglednica VI), starost (preglednica VII), fakulteto (preglednica VIII) in delovanje na
področju genetike (preglednica IX). Ugotovili smo odsotnost statistično značilnih razlik v
odgovorih na vseh 22 vprašanj glede na naziv delovnega mesta, ki vključuje kategorije:
učitelj, asistent in mladi raziskovalec. Tabele vsebujejo naslednje podatke: povprečno
vrednost odgovorov, standardno deviacijo ter mediano odgovorov glede na posamezno
kategorijo ter rezultate statističnih testov. V primeru Mann-Whitneyjevega testa podajamo
testno statistiko U (stolpec M-W U), pripadajočo vrednost z (stolpec Z) ter statistično
značilnost testne statistike (stolpec Sig.). V primeru Kruskal-Wallisovega testa podajamo
testno statistiko H in prostostne stopnje (stolpec K-W H) ter statistično značilnost testne
statistike (stolpec Sig.).
Razlike v odgovorih anketirancev glede na spol
Preglednica VI: statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na
spol
#
vpr.
6
16
17

Moški
N=52
2,87 ± 0,991
Mediana 3
3,06 ± 1,092
Mediana 3
3,60 ± 0,823
Mediana 4

Ţenske
N=34
3,32 ± 0,768
Mediana 3
3,53 ± 0,929
Mediana 4
3,9 ± 0, 239
Mediana 4

M-W U

Z

Sig.

655

- 2,155

0,031

643

- 2,380

0,017

710

- 2,328

0,020

Statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na spol smo opazili
le pri treh vprašanjih:


vprašanju 6, ki obravnava negativne psihološke posledice farmakogenomskega
testiranja,



vprašanju 16, ki obravnava farmakogenomsko testiranje otrok na določeni terapiji,



vprašanju 17, ki obravnava omogočanje farmakogenomskega testiranja neposredno
strankam.

Pri vseh treh vprašanjih so bili odgovori anketirank ţenskega spola višji od odgovorov
anketirancev moškega spola.
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Razlike v odgovorih anketirancev glede na starost
Preglednica VII: statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na
starost
#
vpr.

Resp. <29
N=11

Resp. 30-39
N=24

Resp. 40-49
N=17

Resp. 50-59
N=23

Resp. >60
N=11

8

2,55 ± 1,214
Mediana 3
2,45 ± 1,440
Mediana 3
2,73 ± 1,421
Mediana 3
2,91 ± 0,944
Mediana 3
2 ± 1,000
Mediana 2
2,91 ± 1,044
Mediana 3

2,04 ± 0,955
Mediana 2
2,75 ± 1,327
Mediana 3
2,5 ± 1,142
Mediana 2,5
2,75 ± 1,152
Mediana 3
2,21 ± 1,179
Mediana 2
2,38 ± 1,173
Mediana 2,5

2,65 ± 0,996
Mediana 3
3,06 ± 1,197
Mediana 4
2,59 ± 1,004
Mediana 3
3,35 ± 0,862
Mediana 4
2,53 ± 0,943
Mediana 3
2,71 ± 0,985
Mediana 3

2,41 ± 1,231
Mediana 2,48
3,43 ± 0,992
Mediana 4
2,74 ± 0,964
Mediana 3
3,43 ± 0,843
Mediana 4
2,78 ± 1,204
Mediana 3
3,17 ± 0,937
Mediana 3

3,36 ± 0,924
Mediana 4
3,73 ± 0,905
Mediana 4
3,82 ± 0,405
Mediana 4
3,91 ± 0,302
Mediana 4
3,82 ± 0,405
Mediana 4
3,91 ± 0,302
Mediana 4

11
12
18
19
20

K-W
H
(df=4)
11,211

Sig.

10,177

0,038

13,406

0,009

14,547

0,006

19,442

0,001

19,183

0,001

0,024

Statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na starost smo
opazili pri šestih vprašanjih:


vprašanju 8, ki obravnava problem avtonomnosti, v primerih, da bi preko
farmakogenomskega testiranja pacienta njegovi sorodniki brez svoje privolitve
pridobili lastne farmakogenomske informacije. Anketiranci, starejši od 60 let, so se bolj
strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 8 predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot
anketiranci starostne kategorije 30-39 let (U = - 28,830, z = - 3,277, p = 0,010). S posthoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost statistično
značilnih razlik med odgovori anketirancev ostalih starostnih kategorij.



vprašanju 11, ki obravnava prodajo vzorcev DNK in podatkov, pridobljenih s
farmakogenomskim testiranjem. S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka,
smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori anketirancev
različnih starostnih kategorij.



vprašanju 12, ki obravnava problem pacientove avtonomnosti in zasebnosti v smislu,
da lahko preko zdravila, ki ga pacient prejema, tretje osebe prepoznajo njegov genotip.
Anketiranci, starejši od 60 let, so se bolj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 12
predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci starostne kategorije 30-39 let
(U = - 30,000, z = - 3,435, p = 0,006), anketiranci kategorije 40-49 let (U = -29,029,
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z = - 3,127, p = 0,0162) ter starostne kategorije 50-59 (U = - 25,848, z = - 2,939,
p = 0,0264). S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili
odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori anketirancev ostalih starostnih
kategorij.


vprašanju 18, ki obravnava zapostavljanje skupin ljudi z določenim genotipom pri
razvoju novih zdravil. Anketiranci, starejši od 60 let, so se bolj strinjali s trditvijo, da
vsebina vprašanja 18 predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci starostne
kategorije 30-39 let (U = - 28,009, z = - 3,362, p = 0,008) ter starostne kategorije <29
(U = - 27,364, z = - 2,805, p = 0,045). S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega
popravka, smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori
anketirancev ostalih starostnih kategorij.



vprašanju 19, ki obravnava kršitev načel pravičnosti in neškodovanja v smislu, da bi
podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, lahko okrepili rasno
diskriminacijo, negativno označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz. etničnih skupin.
Anketiranci, starejši od 60 let, so se bolj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 19
predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci starostne kategorije <29 let
(U = - 38,727, z = - 3,768, p = 0,002), starostne kategorije 30-39 let (U = -34,233, z = 3,901, p = 0,001) ter starostne kategorije 40-49 (U = - 28,457, z = - 3,051, p = 0,018).
S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost
statistično značilnih razlik med odgovori anketirancev ostalih starostnih kategorij.



vprašanju 20, ki obravnava upoštevanje rase kot kriterij za predpisovanje določenih
zdravil namesto farmakogenomskega testiranja. Anketiranci, starejši od 60 let, so se
bolj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 20 predstavlja zaskrbljujoč etični problem
kot anketiranci starostne kategorije 30-39 let (U = - 35,540, z = - 4,112, p < 0,001) in
starostne kategorije 40-49 let (U = - 30,433, z = - 3,313, p = 0,008). S post-hoc testi, ob
upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik
med odgovori anketirancev ostalih starostnih kategorij.

Razlike v odgovorih anketirancev glede na fakulteto
Preglednica VIII: statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na
fakulteto
#
vpr.
5

Resp. FFA
N=30
2,33 ± 1,124
Mediana 2,5

Resp. MF LJ
N=30
3 ± 1,287
Mediana 4

Resp. MF MB
N=18
2,89 ± 1,079
Mediana 3
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K-W H
(df=2)
6,191

Sig.
0,045

7
11
12
15
18
19

2,53 ± 0,973
Mediana 3
2,43 ± 1,357
Mediana 2
2,23 ± 1,194
Mediana 2
2,95 ± 1,288
Mediana 3,7
2,63 ± 1,098
Mediana 3
2,03 ± 1,159
Mediana 2

3,23 ± 1,040
Mediana 4
3,5 ± 0,974
Mediana 4
3,07 ± 0,980
Mediana 3
3,73 ± 0,691
Mediana 4
3,63 ± 0,556
Mediana 4
2,97 ± 1,066
Mediana 3

3 ± 0,907
Mediana 3
3,5 ± 0,857
Mediana 4
3,11 ± 0,758
Mediana 3
3,56 ± 0,856
Mediana 4
3,44 ± 0,856
Mediana 4
2,78 ± 1,060
Mediana 3

8,758

0,013

12,363

0,002

9,586

0,008

8,664

0,013

15,815

<0,001

10,012

0,007

Statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede na fakulteto smo
opazili pri sedmih vprašanjih:


vprašanju

5,

ki

obravnava

stigmatizacijo

testiranca

zaradi

rezultatov

farmakogenomskega testirnaja. Anketiranci, zaposleni na MF LJ, so se bolj strinjali s
trditvijo, da vsebina vprašanja 5 predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci,
zaposleni na FFA (U = - 13,600, z = - 2,433, p = 0,045). S post-hoc testi, ob
upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik
med odgovori anketirancev ostalih fakultet.


vprašanju

7,

ki

obravnava

problematiko

morebitnih

negativnih

posledic

farmakogenomskega testiranja, ne le za testiranca, ampak tudi za druţinske člane
testiranca zaradi njihove genske sorodnosti. Anketiranci, zaposleni na MF LJ, so se
bolj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 7 predstavlja zaskrbljujoč etični problem
kot anketiranci, zaposleni na FFA (U = - 16,450, z = - 2,948, p = 0,010). S post-hoc
testi, ob upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost statistično
značilnih razlik med odgovori anketirancev ostalih fakultet.


vprašanju 11, ki obravnava prodajo vzorcev DNK in podatkov, pridobljenih s
farmakogenomskim testiranjem. Anketiranci, zaposleni na FFA, so izrazili manjše
strinjanje s trditvijo, da vsebina vprašanja 11 predstavlja zanje zaskrbljujoč etični
problem kot anketiranci, zaposleni na MF LJ (U = - 16,967, z = - 3,250, p = 0,003) in
MF MB (U = - 15,778, z = - 2,617, p = 0,018). S post-hoc testi, ob upoštevanju
Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med
odgovori anketirancev obeh medicinskih fakultet.
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vprašanju 12, ki obravnava problem pacientove avtonomnosti in zasebnosti v smislu,
da lahko preko zdravila, ki ga pacient prejema, tretje osebe prepoznajo njegov genotip.
Anketiranci, zaposleni na FFA, so izrazili manjše strinjanje s trditvijo, da vsebina
vprašanja 12 predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci, zaposleni na MF
LJ (U = - 15,700, z = - 2,794, p = 0,016) in MF MB (U = - 15,650, z = -2 ,412, p =
0,032). S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili odsotnost
statistično značilnih razlik med odgovori anketirancev obeh medicinskih fakultet.



vprašanju 15, ki obravnava kršenje pacientove avtonomnosti v smislu programov
obveznega oziroma presejalnega farmakogenomskega testiranja. Anketiranci, zaposleni
na MF LJ, so se bolj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 15 predstavlja
zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci, zaposleni na FFA (U = - 13,950, z = 2,888, p = 0,012). S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka, smo ugotovili
odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori anketirancev ostalih fakultet.



vprašanju 18, ki obravnava zapostavljanje skupin ljudi z določenim genotipom pri
razvoju novih zdravil. Anketiranci, zaposleni na FFA, so izrazili manjše strinjanje s
trditvijo, da vsebina vprašanja 18 predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot
anketiranci, zaposleni na MF LJ (U = - 20,400, z = -3 ,788, p < 0,001) in MF MB
(U = - 16,989, z = - 2,732, p = 0,013). S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega
popravka, smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori
anketirancev obeh medicinskih fakultet.



vprašanju 19, ki obravnava kršitev načel pravičnosti in neškodovanja v smislu, da bi
podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, lahko okrepili rasno
diskriminacijo, negativno označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz. etničnih skupin.
Anketiranci, zaposleni na MF LJ, so se bolj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 5
predstavlja zaskrbljujoč etični problem kot anketiranci, zaposleni na FFA (U = 17,267, z = - 3,055, p = 0,007). S post-hoc testi, ob upoštevanju Holmovega popravka,
smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori anketirancev ostalih
fakultet.
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Razlike v odgovorih anketirancev glede delovanja na področju genetike
Preglednica IX: statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja glede
delovanja na področju genetike
#
vpr.

Genetika DA
N=10

4

2,30 ± 1,252
Mediana 2,5

Genetika
DELOMA
N=28
3,36 ± 1,162
Mediana 4

Genetika NE
N=47

K-W H
(df=2)

Sig.

3,45 ± 0,951
Mediana 4

9,513

0,009

Statistično značilne razlike v odgovorih na posamezna vprašanja v zvezi z delovanjem na
področju genetike smo opazili le pri enem od 22 vprašanj, in sicer pri vprašanju 4, ki
obravnava diskriminacijo testiranega pacienta zaradi rezultatov farmakogenomskega testa
na področju zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja. Ob upoševanju Holmovega
popravka pri post-hoc analizi smo ugotovili, da so se anketiranci, ki se v okviru svojega
poklica ukvarjajo z genetiko oziroma genetiki sorodnim področjem, manj strinjali s
trditvijo, da vsebina vprašanja 4 predstavlja zaskrbljujoč etični problem, kot anketiranci, ki
se s temi področji ne ukvarjajo (U = - 21,830, z = - 2,942, p = 0,010). Prav tako so se
anketiranci, ki se v okviru svojega poklica ukvarjajo z genetiko oziroma genetiki sorodnim
področjem, manj strinjali s trditvijo, da vsebina vprašanja 4 predstavlja zaskrbljujoč etični
problem, kot anketiranci, ki se s temi področji ukvarjajo le deloma (U = - 22,554, z = 2,873, p = 0,008).
4.5.3. Primerjave med tematsko povezanimi vprašanji
Razlike med odgovori na tematsko povezana vprašanja smo iskali s pomočjo
neparametičnega Wilcoxonovega testa ter neparametričnega testa, Friedmanova ANOVA.
Rezultate primerjav odgovorov na tri ali več tematsko povezanih vprašanj, pridobljenih s
Friedmanovo ANOVO in post-hoc Wilcoxonovim testom, podajamo v obliki preglednic. V
preglednicah navajamo velikost vzorca (vrstica N), testno statistiko H2 (vrstica H2),
prostostne stopnje (vrstica df) ter statistično značilnost testne statistike (vrstica Sig.)
Friedmanove ANOVE. V primeru post-hoc Wilcoxonovega testa v preglednicah podajamo
vrednost z (vrstica Z), statistično značilnost testne statistike (vrstica Sig.) in statistično
značilnost testne statistike ob upoštevanju Holmovega popravka (vrstica Holm pop.).
Rezultate primerjav odgovorov na dve tematsko povezani vprašanji, pridobljeni s
Wilcoxonovim testom, podajamo opisno.
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Primerjave odgovorov na vprašanja smo izvajali v naslednjih tematsko povezanih sklopih,
ki nakazujejo namen naloge oceniti potencialne negativne posledice farmakogenomike:


zasebnost farmakogenomske informacije (preglednica X),



avtonomnost pri pridobivanju farmakogenomske informacije (preglednica XI),



negativne posledice farmakogenomskega testiranja na nivoju posameznega pacienta
(preglednica XII),



negativne posledice farmakogenomskega testiranja na nivoju druţbe (preglednica
XIII),



nenamerno dodatno pridobljene informacije farmakogenomskega testiranja,



negativne posledice farmakogenomskega testiranja za druţinske člane testiranca,



preprečevanje dostopa do zdravil,



diskriminacija posameznega testiranca in večjih skupin na podlagi rezultatov
farmakogenomskega testiranja,



neodobrena uporaba vzorcev DNK ter rezultatov farmakogenomskega testiranja.

Zasebnost farmakogenomske informacije
Ugotovili smo statistično značilne razlike med odgovori anketirancev na vprašanja, ki so
obravnavala zasebnost farmakogenomske informacije pri:


vprašanju 9, ki obravnava kršenje pacientove avtonomnosti v smislu razkritja podatkov
farmakogenomskega testiranja brez pacientove odobritve zaradi npr. neustreznega
hranjenja ali neustrezne zaščite podatkov,



vprašanju

10,

ki

obravnava

dostop

do

podatkov

in

uporabo

podatkov

farmakogenomskega testiranja brez pacientove odobritve,


vprašanju 12, ki obravnava problem pacientove avtonomnosti in zasebnosti v smislu,
da lahko preko zdravila, ki ga pacient prejema, tretje osebe prepoznajo njegov genotip.

Rezultati Friedmanove
ANOVE
91
N
H2
df
Sig.

34,215
2
>0,001

Rezultati Wilcoxonovega post-hoc testa
Rezultati primerjave
med vprašanjema:
Z
Sig.
Holm pop.

9 in 10

9 in 12

10 in 12

- 3,720
>0,001
>0,001

- 5,096
>0,001
>0,001

- 1,383
0,167
0,167

Preglednica X: razlike med odgovori na vprašanja v tematskem sklopu zasebnost farmakogenomske informacije
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Avtonomnost pri pridobivanju farmakogenomske informacije
Ugotovili smo statistično značilne razlike med odgovori anketirancev na vprašanja, ki so
obravnavala avtonomnost pri pridobivanju farmakogenomskih informacij pri:


vprašanju 8, ki obravnava problem avtonomnosti, v primerih, da s pomočjo
farmakogenomskim testiranjem pacientovi sorodniki brez svoje privolitve pridobijo
lastne farmakogenomske informacije,



vprašanju 13, ki obravnava pristnost prostovoljnega pristanka na farmakogenomsko
testiranje,



vprašanju 14, ki obravnava problem avtonomnosti pacienta v smislu, da
farmakogenomsko testiranje kot pogoj za prejemanje zdravila lahko deluje kot prisila,



vprašanju 15, ki obravnava kršenje pacientove avtonomnosti v smislu programov
obveznega oziroma presejalnega farmakogenomskega testiranja.

Rezultati Friedmanove ANOVE
91
N
43,035
H2
3
df
>0,001
Sig.
Rezultati Wilcoxonovega post-hoc testa
Rezultati primerjave 8 in 13
8 in 14
med vprašanji:
- 2,568
- 1,804
Z
0,010
0,071
Sig.
0,03
0,142
Holm pop.

8 in 15

13 in 14

13 in 15

14 in 15

- 5,366
>0,001
4,83×10-7

- 0,339
0,734
0,734

- 4,159
>0,001
0,000160

- 3,921
>0,001
0,000353

Preglednica XI: razlike med odgovori na vprašanja v tematskem sklopu avtonomnost pri pridobivanju
farmakogenomske informacije

Negativne posledice farmakogenomskega testiranja na nivoju posameznega pacienta
Ugotovili smo statistično značilne razlike med odgovori anketirancev na vprašanja, ki so
obravnavala negativne posledica farmakogenomskega testiranja na nivoju posameznega
pacienta pri:


vprašanju 1, ki obravnava kršitev načela neškodovanja v primeru, da bi izvajalci
zdravstvenih storitev pacientu zaradi neugodnih rezultatov farmakogenomskega testa
preprečili dostop do določenega zdravila,



vprašanju 4, ki obravnava diskriminacijo testiranega pacienta zaradi rezultatov
farmakogenomskega testa na področju zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja,
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vprašanju

5,

ki

obravnava

stigmatizacijo

testiranca

zaradi

rezultatov

farmakogenomskega testiranja,


vprašanju 6, ki obravnava negativne psihološke posledice farmakogenomskega
testiranja.

Rezultati Friedmanove ANOVE
96
N
30,377
H2
3
df
>0,001
Sig.
Rezultati Wilcoxonovega post-hoc testa
Rezultati primerjave med 1 in 4
1 in 5
vprašanji:
- 3,750
- 0,429
Z
>0,001
0,668
Sig.
0,001
0,668
Holm pop.

1 in 6

4 in 5

4 in 6

5 in 6

- 2,529
0,011
0,044

- 4,125
>0,001
>0,001

- 2,090
0,37
0,074

- 2,500
0,012
0,036

Preglednica XII: razlike med odgovori na vprašanja v tematskem sklopu negativne posledice farmakogenomskega
testiranja na nivoju posameznega pacienta

Negativne posledice farmakogenomike na nivoju druţbe
Ugotovili smo statistično značilne razlike med odgovori anketirancev na vprašanja, ki so
obravnavala negativne posledice farmakogenomskega testiranja na nivoju druţbe pri:


vprašanju 18, ki obravnava zapostavljanje skupin ljudi z določenim genotipom pri
razvoju novih zdravil,



vprašanju 19, ki obravnava kršitev načel pravičnosti in neškodovanja v smislu, da bi
podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, lahko okrepili rasno
diskriminacijo, negativno označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz. etničnih skupin,



vprašanju 21, ki obravnava problem pretiranega poudarjanja pomena genov pri
dojemanju sebe in svojega zdravja na nivoju druţbe (geneticizacija druţbe),



vprašanju 22, ki obravnava problematiko finančnega bremena farmakogenomskih
tehnologij.

Friedmanova
ANOVA
91
N
H2
df
Sig.

23,168
3
>0,001

Rezultati Wilcoxonovega post-hoc testa
Rezultati
primerjave:
Z
Sig.
Holm pop.

18 in 19

18 in 21

18 in 22

- 4,813
>0,001
8,94×10-6

- 3,206
0,001
0,00675

- 2,564
0,010
0,040

19 in
21
- 1,541
0,123
0,246

19 in
22
- 1,755
0,079
0,237

21 in 22
- 0,358
0,720
0,720

Preglednica XIII: razlike med odgovori na vprašanja v tematskem sklopu negativne posledice farmakogenomike
na nivoju druţbe
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Nenamerno in dodatno pridobljene informacije farmakogenomskega testiranja
Z Wilcoxonovim testom smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori
na vprašanje 2, ki obravnava razkritje dodatnih, nenamerno pridobljenih informacij s
farmakogenomskim testiranjem in vprašanjem 3, ki obravnava problem avtonomnosti in
neškodovanja ob bremenitvi pacienta z dodatnimi novimi informacijami, v primeru, da v
prihodnosti pride do vzpostavitve novih povezav med genotipom testiranega pacienta in
odzivom na zdravilo ali tveganjem za pojav bolezni v prihodnosti (Z = - 0,755, p = 0,450).
Negativne posledice farmakogenomskega testiranja za druţinske člane testiranca
Z Wilcoxonovim testom smo ugotovili statistično značilne razlike med odgovori na
vprašanje

7,

ki

obravnava

problematiko

morebitnih

negativnih

posledic

farmakogenomskega testiranja, ne le za testiranca, ampak tudi za druţinske člane testiranca
in vprašanjem 8, ki obravnava problem avtonomnosti, v primerih, da s pomočjo
farmakogenomskega testiranja pacientovi sorodniki brez svoje privolitve pridobijo lastne
farmakogenomske informacije (Z = - 3,888, p = >0,001).
Preprečevanje dostopa do zdravil
Z Wilcoxonovim testom smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori
na vprašanje 1, ki obravnava preprečevanje dostopa do zdravila pacientu zaradi neugodnih
rezultatov testiranja, in vprašanjem 20, ki obravnava upoštevanje rase kot kriterija za
predpisovanje določenih zdravil namesto farmakogenomskega testiranja (Z = - 1,130,
p = 0,259).

Diskriminiranje testiranca oziroma skupin ljudi na podlagi rezultatov farmakogenomskega
testiranja
Z Wilcoxonovim testom smo ugotovili značilne razlike med odgovori na vprašanje 4, ki
obravnava diskriminiranje testiranega pacienta zaradi rezultatov farmakogenomskega testa
na področju zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja, in vprašanjem 19, ki obravnava
kršitev načel pravičnosti in neškodovanja v smislu, da bi podatki, pridobljeni s
farmakogenomskim

testiranjem,

lahko

okrepili

rasno

diskriminiranje,

označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz. etničnih skupin (Z = - 4,518, p >0,001).
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negativno

Neodobrena uporaba vzorcev DNK ter rezultatov farmakogenomskega testiranja
Z Wilcoxonovim testom smo ugotovili odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori
na

vprašanje

10,

ki

obravnava

dostop

do

podatkov

in

uporabo

podatkov

farmakogenomskega testiranja brez pacientove odobritve, in vprašanjem 11, ki obravnava
prodajo vzorcev DNK in podatkov, pridobljenih s farmakogenomskim testiranjem (Z = 0,406, p = 0,685).

4.6. POGOSTI KOMENTARJI ANKETIRANCEV
Več anketirancev je zagovarjalo stališče, da bi morala ustrezna zakonodaja urejati
delovanje na področjih, kot so:


omogočanje farmakogenomskega testiranja neposredno strankam (vpr. 17),



razkritje podatkov farmakogenomskega testiranja brez pacientove odobritve (npr.
zaradi neustreznega hranjenja ali neustrezne zaščite podatkov) (vpr. 9),



dostop do podatkov in uporaba podatkov farmakogenomskega testiranja brez
pacientove odobritve (vpr. 10),



zapostavljanje skupin pacientov z redkejšimi genotipi pri razvoju novih zdravil (vpr.
18).

Pri desetih vprašanjih smo prejeli komentarje anketirancev, ki so izraţali mnenje, da etični
problem, predstavljen v vsebini vprašanja, ni omejen le na področje farmakogenomike,
bodisi ni nov ali pa je, v nekaterih primerih, prisoten širše v zdravstvu oziroma se pojavlja
tudi v primeru drugih zdravstvenih informacij pacienta. Tako mnenje smo opazili pri
sledečih obravnavanih temah:


preprečevanje dostopa do zdravila pacientu zaradi neugodnih rezultatov testiranja (vpr.
1),



vzpostavitev novih povezav med pacientovim genotipom in fenotipom odziva na
zdravilo ali tveganjem za pojav bolezni v prihodnost ter moţnosti, da bi take nove
informacije bremenile testiranega pacienta (vpr. 3),



stigmatizacija testiranca (vpr 5.),



razkritje podatkov farmakogenomskega testiranja brez pacientove odobritve (npr.
zaradi neustreznega hranjenja ali neustrezne zaščite podatkov) (vpr. 9),
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dostop do podatkov in uporaba podatkov farmakogenomskega testiranja brez
pacientove odobritve (vpr. 10),



pristnost prostovoljnega pristanka na farmakogenomsko testiranje (vpr. 13),



omejevanje svobode odločanja za privolitev na farmakogenomsko testiranje (vpr. 14),



farmakogenomsko testiranje otrok (vpr. 16),



zapostavljanje skupin pacientov z redkejšimi genotipi pri razvoju novih zdravil (vpr.
18),



upoštevanje rase kot kriterija za predpisovanje določenih zdravil namesto
farmakogenomskega testiranja (vpr. 20).
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5. RAZPRAVA
5.1. STALIŠČA ANKETIRANCEV DO ETIČNIH VPRAŠANJ
FARMAKOGENOMIKE PO TEMATSKIH KATEGORIJAH
5.1.1. Omogočanje farmakogenomskega testiranja neposredno strankam
Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da izmed predstavljenih tem ponudba
farmakogenomskega testiranja neposredno strankam, anketirancem predstavlja najbolj
zaskrbljujoč etični problem. Predpostavljamo lahko, da je mnenje anketirancev naslednje:
kadar farmakogenomskega testiranja ne izvajajo za to usposobljeni zdravstveni delavci, ki
pacientom zagotavljajo teste ustrezne kvalitete, rezultate testa pa na podlagi ustreznega
razumevanja kritično interpretirajo, obstaja večja verjetnost negativnih posledic oziroma
škode za testiranega pacienta. Eden izmed anketirancev navaja, da imajo »tudi
strokovnjaki težavno delo pri interpretaciji rezultatov.« Anketiranci so glede teme,
obravnavane v tem vprašanju, verjetno dodatno zaskrbljeni, ker je ponudba nekaterih
farmakogenomskih testov neposredno strankam ţe na voljo, vendar izven registriranih
laboratorijev in inštitucij. Ponudbe genetskega testiranja (v slovenskem jeziku), katerega
namen je določiti strankin odziv na nekatera zdravila, smo zasledili na internetnih straneh
treh ponudnikov.
5.1.2. Neodobreno dostopanje tretjih oseb do podatkov in vzorcev
farmakogenomskega testa in neodobrena uporaba le-teh
S Friedmanovo ANOVO smo odkrili statistično značilne razlike med odgovori
anketirancev na vprašanja 9, 10 in 12, ki obravnavajo različne aspekte problematike
zasebnosti v zvezi s pacientovo farmakogenomsko informacijo in morebitnim dostopanjem
tretjih oseb do podatkov, pridobljenih s farmakogenomskim testiranjem. Tveganja in
morebitne negativne posledice, ki jih obravnavajo nekatera izmed vprašanj, na primer
diskriminiranje in stigmatizacija testiranca zaradi morebitnih neugodnih rezultatov
farmakogenomskega testa, so vezane tudi na splošna načela varovanja zasebnosti
medicinskih podatkov. V primeru, da bi prišlo do dostopanja tretjih oseb do podatkov,
pridobljenih s farmakogenomskim testiranjem, bi bilo tveganje za pojav morebitnih
negativnih posledic za testiranca lahko večje, kot v primeru, da se zasebnost te informacije
ohrani. Tako mnenje so tudi izrazili nekateri izmed anketirancev v komentarjih. Pri
obravnavi vprašanj dostopa do medicinskih podatkov pri zdravstveni obravnavi pacienta pa
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moramo upoštevati, da zdravstveni delavci, ki dostopajo do pacientove zdravstvene
informacije (tudi npr. farmakogenomske informacije), do te informacije dostopajo z
namenom koristiti pacientu, poklicna etika pa jih zavezuje k varovanju zasebnosti.
Vprašanje 9 obravnava ogroţanje zasebnosti v zvezi s farmakogenomsko informacijo
pacienta zaradi npr. neustreznega hranjenja ali zaščite podatkov. Povprečje odgovorov na
to vprašanje je drugo najvišje. Iz tega rezultata lahko sklepamo, da anketiranci na splošno
farmakogenomsko informacijo obravnavajo kot osebno in občutljivo ter se jim zato zdi
varovanje zasebnosti te informacije pomembno s stališča spoštovanja avtonomnosti
testiranega pacienta ter preprečevanja morebitnih negativnih posledic zanj. Dejstvo, da to
vprašanje za anketirance predstavlja zaskrbljujoč etični problem, lahko pojasnimo z visoko
stopnjo druţbene soglasnosti, da je zasebnost osebnih informacij, ne glede na njihovo
naravo, potrebno spoštovati. Neodobreno dostopanje tretjih oseb do katerega koli
medicinskega podatka je resen etični problem, ki pa ga obravnavajo kodeksi etike različnih
zdravstvenih strok. Dva izmed anketirancev sta podala komentar, da je pri nas zaščita
zdravstvenih podatkov pacienta slaba in da sedanji sistem ravnanja z občutljivimi
osebnimi podatki pacienta v slovenskem zdravstvu ni ustrezen. Anketiranca tako
poudarjata, da morajo zdravstveni delavci pri ravnanju z farmakogenomsko informacijo,
tako kot pri drugih medicinskih podatkih, ravnati skrbno in v skladu s strokovnimi
standardi. Vsak odklon od tega pa bi pomenil malomarno opravljanje poklicnih dolţnosti.
Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, bi lahko zadevali in imeli posledice
tudi za tretje osebe. Glede na njihove interese, bi lahko na primer sorodniki testiranega
pacienta, delodajalci, zdravstvene zavarovalnice, organi pregona itd. upravičevali njihovo
uporabo in dostop do rezultatov farmakogenomskega testiranja. Vprašanje 10 obravnava
odobritev takega dostopa tretjih oseb do vzorcev DNK in informacij, pridobljenih s
farmakogenomskim testom, brez privolitve pacienta. Tema vprašanja 10 za anketirance
predstavlja deveti najbolj zaskrbljujoč etični problem. Rezultati Wilcoxonovega testa
nakazujejo na mnenje anketirancev, da dostopanje do rezultatov farmkogenomskega testa
(npr. s strani raziskovalnih ustanov, zdravstvenih zavarovalnic, policije ...) predstavlja
manj zaskrbljujoč etični problem kot kršenje zasebnosti farmakogenomske informacije
zaradi neustrezne zaščite oziroma hranjenja le-te. Iz pridobljenih rezultatov ter
komentarjev anketirancev lahko sklepamo, da bi se jim táko neodobreno dostopanje do
farmakogenomske informacije redko zdelo upravičeno. Pet anketirancev v komentarjih
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poudarja potrebo po (pisnem) pristanku testiranca za kakršno koli uporabo podatkov,
pridobljenih s farmakogenomskim testiranjem.
Vprašanje 12 obravnava problematiko kršenja zasebnosti v zvezi s pacientovo
farmakogenenomsko informacijo v smislu, da preko zdravila, ki ga prejema pacient, lahko
sklepamo, kateri genotip testirani pacient ima. Iz odzivov anketirancev lahko sklepamo, da
na splošno obravnavajo vsebino tega vprašanja kot enega izmed manj zaskrbljujočih
etičnih problemov. Zdravnik izbira zdravila glede na starost, spol, etnično pripadnost,
telesno teţo, splošno zdravstveno stanje ter funkcijo nekaterih organov, kot so npr. jetra,
ledvice in srce, pa tudi glede na ceno in dostopnost zdravila na trgu. Če pacient prejme
neko zdravilo, to lahko pomeni, da je na primer primernejše za njegovo starost, spol, stanje
njegovega organizma, je cenejše in ne le, da ima pacient določen genotip. Tematika, ki jo
obravnava to vprašanje, bi bila tako lahko pomembna le v primerih »genomsko pogojenih
zdravil«, zdravil, ki bi bila indicirana le v prisotnosti specifičnega genskega markerja.
Trenutno pa so taka zdravila v klinični praksi redka in skoraj izključno omejena na
področje onkologije. Z razvojem področja farmakogenomike in personalizirane medicine
pa se bi lahko pojavila tudi na drugih terapevtskih področjih. Eden izmed anketirancev
komentira, da je podobna problematika prisotna tudi že danes. Iz »informacije o zdravilu,
ki ga pacient jemlje, lahko precej dobro sklepaš tudi na njegovo zdravstveno stanje.« V
enem izmed komentarjev anketiranec navaja, da bi informacijo, katero zdravilo pacient
jemlje, lahko izvedela le »majhna skupina oseb, večina med njimi pa se na področje
farmakogenomike ne spozna.« Moţnost, da bi bila pacientu v takem primeru povzročena
škoda, je precej majhna. Da bi preprečili potencialno škodo pacientu, eden izmed
anketirancev poudarja varovanje zasebnosti oziroma pacientovih osebnih informacij.
5.1.3. Prodaja vzorcev DNK in farmakogenomske informacije
Vprašanje 11 obravnava prodajo vzorcev DNK in informacij, pridobljenih s
farmakogenomskim testiranjem. Povprečje odgovorov na to vprašanje je sedmo po vrsti in
predpostavljamo, da za anketirance ta tema predstavlja enega izmed bolj zaskrbljujočih
etičnih problemov. Rezultat bi lahko pojasnili s tem, da je tema vprašanja 11 sorodna s
tematiko prodaje človeških organov. Prodaja človeških organov je v veliko drţavah
obravnavana kot močno etično sporna in tudi kazniva. Vendar pa bi lahko prodajo vzorcev
DNK oziroma informacij, pridobljenih s farmakogenomskim testiranjem, obravnavali kot
etično sprejemljivo, če pacient prodaja informacijo sam. Kot pa je navedel eden izmed
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anketirancev, da bi bila prodaja vzorcev DNK in informacij, pridobljenih s
farmakogenomskim testiranjem, brez vednosti in privoljenja pacienta, »vsekakor kaznivo
dejanje.« Drugi anketiranec pa komentira, da bi to bil »kriminal, ki je v današnji kulturni
klimi v Sloveniji še kako mogoč.« Podobno kot pri vprašanju 10 eden izmed anketirancev
poudarja potrebo po (pisnem) pristanku testiranca za vsak namen uporabe odvzetih
vzorcev in s testiranjem pridobljenih informacij. Drug anketiranec dopušča, da je prodaja
vzorcev DNK in farmakogenomske informacije v primeru »zagotovljene etičnosti raziskav
ter zagotovljene popolne anonimnosti preiskovancev, stvar ustreznih pogodb in
dogovorov« z donatorjem vzorca oziroma informacij. Anketiranec je obravnaval tematiko
tega vprašanja v povezavi s farmakogenomskimi raziskavami, ki pa so presegale obseg
naše raziskave. Tema tega vprašanja je za enega izmed anketirancev problematična
posebno takrat, ko so vpletene »komercialno usmerjene inštitucije, brez ustrezne kontrole.«
5.1.4. Avtonomnost pri pridobivanju farmakogenomskih informacij
S Friedmanovo ANOVO smo odkrili statistično značilne razlike med odgovori na
vprašanja 8, 13, 14 in 15, ki obravnavajo problematiko kršitev oziroma omejevanja
avtonomnosti pri odločanju glede izvedbe farmakogenomskega testiranja in pridobivanju
lastnih farmakogenomskih informacij.
Namen farmakogenomskega testiranja je napovedati pacientov odziv na določeno zdravilo,
kar zdravstvenim delavcem lahko olajša izbor ustreznega zdravila za zdravljenje
pacientove bolezni. Tarčna populacija farmakogenomskega testiranja so torej osebe, ki
trpijo zaradi določene bolezni in so kandidati za prejemanje določenega zdravila. Vendar
pa bi lahko interpretirali farmakogenomsko testiranje tudi kot določanje genskih variacij,
ki lahko oblikujejo posameznikov odziv na določena zdravila, izvedeno na zdravih
testirancih, ljudeh, ki v trenutku testiranja ne potrebujejo zdravljenja, z namenom te
podatke uporabiti v prihodnosti. Vprašanje 15 obravnava temo obveznega oziroma
presejalnega farmakogenomskega testiranja. Povprečje odgovorov na to vprašanje je tretje
po vrsti. Predpostavljamo, da bi anketiranci programe obveznega oziroma presejalnega
farmakogenomskega testiranja obravnavali kot močno etično sporne, saj bi implementacija
takih programov skupinam ljudi lahko povsem preprečila moţnost odločanja glede izvedbe
farmakogenomskega testiranja. To potrjuje tudi oster komentar enega izmed anketirancev,
ki poudarja, da »poseg v telo ne more biti in ne sme biti obvezen.« Anketiranec močno
poudarja avtonomnost pacienta pri odločitvah vezanih na njegovo zdravljenje. Pri tem je
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potrebno izpostaviti, da za izvedbo farmakogenomskega testiranja lahko zadostuje ţe
vzorec sline, tako da pri tem ne gre za posege v telo, ampak za diagnostičen postopek na
odvzetem vzorcu. Komentar drugega anketiranca, je bil, da bi taki programi predstavljali
»kršitev človekovih pravic.« Eden izmed anketirancev komentira, da obvezno
farmakogenomsko testiranje ne bi bilo sporno v primeru, da se zahteva, preden pacient na
račun zavarovalnice dobi neko zdravilo. Presejalni testi se uvajajo in jih drţava financira le
v primeru, da dokazamo pomembno prispevajo k zmanjšanju obolevnosti in predstavljajo
korist druţbi. Vezano na to, bi bili programi presejanega farmakogenomskega testiranja
po mnenju enega izmed anketirancev smiselni šele, ko bodo »rezultati testiranj popolnoma
zanesljivi in ne neka procentualna vrednost.« Poleg tega bi morali biti programi
obveznega farmakogenomskega testiranja osnovani na »trdnih znanstvenih dokazih, ki jih
ne bi podpirala farmacevtska industrija ali kdor koli, ki ima pri tem finančne interese.«
Dodaten razlog, da se izvajanje obveznega oziroma presejalnega faramkogenomskega
testiranja anketirancem zdi močno sporen, je verjetno tudi, da bi s tem testirance
izpostavljali nepotrebnim tveganjem, ne da bi jim testiranje prinašalo neposredno
zdravstveno korist. Podobno bi lahko veljalo tudi za nudenje in omogočanje
farmakogenomskega testiranja neposredno zdravim posameznikom, ki ga obravnava
vprašanje 17. Povprečji odgovorov na obe vprašanji, vprašanje 15 in 17, sta bili med tremi
najvišjimi.
Vprašanje 13 obravnava problematiko pristnosti pacientovega prostovoljnega pristanka na
farmakogenomsko testiranje v povezavi s količino informacij, ki bi jih pacient moral
prejeti za oblikovanje informirane odločitve glede izvedbe testiranja. Če bi bila ta preveč
obseţna in kompleksna, bi lahko pacientovo avtonomnost pri odločanju obravnavali kot
deloma omejeno. Povprečje odgovorov na to vprašanje je šestnajsto po vrsti, zato lahko
predpostavljamo, da to vprašanje za anketirance predstavlja enega izmed manj
zaskrbljujočih etičnih problemov. Več anketirancev komentira, da ta problematika ni
omejena samo na področje farmakogenomike in velja za veliko naprednih, sodobnih
medicinskih postopkov, kjer je potrebno pridobiti privolitev po poučitvi. Dva izmed
anketirancev poudarjata, da si morajo zdravniki oziroma zdravstveni delavci vzeti dovolj
časa za podajanje informacij na pacientu razumljiv način, ter s tem podpirati avtonomnost
njegove odločitve. V primeru, oziroma ko bo farmakogenomsko testiranje uvedeno v
ustrezne smernice zdravljenja kot diagnostično orodje v sklopu medicinske obravnave
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določene bolezni, pa morda pristanki pacienta ne bodo potrebni. Vsekakor pa bo pacient
imel moţnost odkloniti medicinsko obravnavo, ki mu jo zdravnik predstavi, in tako
odločitev je zdravnik dolţan spoštovati. Pisni prostovoljni pristanek pa je potreben samo
pri sodelovanju pacienta v raziskavah.
Vprašanje 14 obravnava problematiko omejevanja avtonomnosti v smislu, da bi
farmakogenomsko testiranje kot pogoj za prejemanje zdravila delovalo kot neke vrste
prisila v testiranje, ki ga morda pacient ne bi ţelel opraviti. Povprečje odgovorov
anketirancev na to vprašanje je devetnajsto po vrsti, zato lahko predpostavljamo, da to
vprašanje za anketirance predstavlja enega izmed manj zaskrbljujočih etičnih problemov.
Iz rezultatov Wilcoxonovega testa lahko sklepamo, da to vprašanje predstavlja pribliţno
enako zaskrbljujoč etični problem kot vprašanje, ki obravnava pristnost prostovoljnega
pristanka (vprašanje 13). Táko mnenje anketirancev lahko pojasnimo s tem, da gre v obeh
primerih

za

delno

omejevanje

avtonomnosti

pacientove

odločitve.

Prav

tako

predpostavljamo, da predstavljata vsebini vprašanj 13 in 14 za anketirance manj
zaskrbljujoč etični problem kot vprašanje 15, saj obravnavata le delno omejevanje
avtonomnosti pri odločitvi za testiranje, v primerjavi s popolnim kršenjem avtonomnosti,
ki je obravnavano v vprašanju 15. Dva izmed anketirancev komentirata, da je
problematika, podobna opisani v vprašanju 14, prisotna že danes. Navajata primer
zdravljenja diabetesa, kjer mora pacient privoliti v merjenje koncentracije glukoze. To
testiranje je pogoj, da pacient prejeme ustrezno zdravilo. Podobno bi lahko obravnavali
tudi potrebo po testiranju krvnih skupin pri pacientu, ki potrebuje transfuzijo krvi. V
opisanih primerih je pogojevanje zdravstvene intervencije z merjenjem koncentracije
glukoze ali določanjem krvnih skupin za pacienta neke vrste prisila v ustrezno testiranje.
Eden izmed anketirancev poudarja pacientovo pravico do odklonitve testiranja in
predlaga, da v takem primeru, če želi prejemati zdravilo, pacient podpiše prostovoljni
pristanek za prejemanje zdravila. V primeru, da mu dostop do zdravila omeji plačnik,
lahko zdravilo kupi sam.
Vprašanje 8 obravnava problematiko kršitve avtonomnosti druţinskih članov testiranca, ki
bi lahko preko farmakogenomskega testa testiranca pridobili lastne informacije, zaradi
njihove genske sorodnosti. Iz pridobljenih odzivov lahko sklepamo, da za anketirance to
vprašanje predstavlja najmanj zaskrbljujoč etični problem. Eden izmed anketirancev
komentira, da za »testiranje posameznika ne potrebujemo privolitve njegovih sorodnikov,
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čeprav rezultat daje posredno podatke tudi za njih.« V primeru, da bi bila taka privolitev
potrebna, bi že določanje krvnih skupin lahko postalo problematično. Več anketirancev
poudarja, da velika genska sorodnost velja le za najbližje sorodnike, potem pa hitro pada,
tako da genske podobnosti ni mogoče kar predvidevati ali o njej sklepati. Tako sorodniki
brez lastnega testiranja svojih informacij ne morejo poznati zagotovo. Možnost, da bi
sorodniki prišli do lastne informacije, ne da bi pristali na pridobitev le-te pa je, ob
ustreznem ravnanju s podatki in ustreznim varovanjem podatkov, majhna. Da
anketirancem vsebina tega vprašanja predstavlja manj zaskrbljujoč etični problem, bi lahko
pojasnili tudi s tem, da bi tako pridobljene farmakogenomske informacije sorodnikom
testiranega pacienta lahko tudi koristile pri optimizaciji njihove morebitne terapije.
5.1.5.Farmakogenomsko testiranje otrok
Povprečje odgovorov na vprašanje 16, ki obravnava farmakogenomsko testiranje otrok, je
bilo peto po vrsti, torej sklepamo, da za anketirance predstavlja enega bolj zaskrbljujočih
etičnih problemov. Predpostavljamo, da so zadrţani glede uporabe farmakogenomskega
testiranja pri otrocih in da k opaţenemu odzivu na to vprašanje znatno prispeva visoka
stopnja druţbene soglasnosti, da je uporaba določenih zdravstvenih intervencij pri otrocih
lahko sporna. Trije anketiranci navajajo, da ta problematika ni nova in da velja za vsako
privolitev po poučitvi, ki jo starši oziroma skrbniki podajo za otroka. Eden tudi podaja
komentar, da to področje ustrezno »urejajo zakonodaja in etični kodeksi.«
5.1.6. Negativne posledice farmakogenomskega testiranja za pacienta
S Friedmanovo ANOVO smo odkrili statistično značilne razlike med odgovori
anketirancev na vprašanja 1, 4, 5 in 6, ki obravnavajo morebitne negativne posledice
farmakogenomskega testiranja na nivoju posameznika.
Vprašanje 4 obravnava diskriminiranje testiranega pacienta na podlagi neugodnih
rezultatov farmakogenomskega testa. Povprečje odgovorov na to vprašanje je bilo četrto po
vrsti, torej sklepamo, da za anketirance predstavlja enega izmed bolj zaskrbljujočih etičnih
problemov. Predpostavljamo, da se anketirancem zdi etično sporno obravnavati
posameznike diskriminatorno na podlagi njihovega genotipa, in sicer za pridobivanje
zdravstvenega zavarovanja, določanje zavarovalnih premij in zaposlovanje. Anketiranci so
večkrat komentirali, da ta tema predstavlja etični problem le v primeru, kadar tretje osebe
lahko dostopajo do pacientovih osebnih podatkov in poudarjajo pomen njihovega
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varovanja. Prejeli smo komentar anketiranca, ki to vprašanje obravnava z večjo
zaskrbljenostjo v povezavi s delovanjem privatnih zdravstvenih zavarovalnic. Anketiranec
navaja, da »v ZDA podatke zahtevajo privatne zavarovalnice. Pri nas to še ni problem.«
Verjetnost negativnih posledic tega etičnega vprašanja je za področje javnega
zdravstvenega zavarovanja manjša, komentar pa nakazuje na visoko osveščenost
anketiranca. Farmakogenomska informacija ni edini zdravstveni podatek, ki bi lahko bil
vzrok za tako diskriminacijo. Eden izmed anketirancev navaja, da bi se taka diskriminacija
lahko izvajala tudi za »debelost, kajenje, sladkorno bolezen itd., če bi družba to dopustila.«
Podobno drug anketiranec navaja, da »obstajajo številni drugi osebni zdravstveni podatki
in dejstva o načinu življenja, ki so močneje povezani z boleznijo kot genetska nagnjenost,
zato ni razumno, da se varstvu teh podatkov ne posveča dovolj pozornosti, oziroma se daje
varstvu farmakogenetskih podatkov nesorazmerno preveliko težo.«
Vprašanje 6 obravnava morebitne negativne psihološke posledice farmakogenomskega
testiranja. Povprečje odgovorov to vprašanje je bilo osmo po vrsti. Ţe visoko število
moţnih psiholoških posledic farmakogenomskega testiranja, ki smo jih odkrili s pregledom
literature, bi lahko bilo razlog za to, da anketiranci obravnavajo negativne psihološke
posledice farmakogenomskega testiranja kot enega izmed bolj zaskrbljujočih etičnih
vprašanj. Iz rezultatov Wilcoxonovega testa sklepamo, da anketiranci diskriminiranje
testiranca na področjih zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja in negativne psihološke
posledice obravnavajo kot podobno zaskrbljujoča etična problema. Po mnenju enega izmed
anketirancev so »reakcije pacienta na še tako strokovno in ustrezno podana dejstva močno
odvisne od njegove osebnosti,« in bi tako zanj lahko predstavljale škodo. Eden izmed
anketirancev komentira, da bi moral zdravnik pacientu vnaprej razložiti možnost
pridobitve informacij, ki bi lahko imele negativne psihološke posledice, »lahko tudi s
preprostim vprašanjem, ali se strinja, da se mu razkrije rezultate, če ti zanj niso ugodni.«
Prejeli smo komentar anketiranca, ki meni, da so »potencialne prednosti za zdravljenje, ki
veljajo za vse testirance, večje od negativnih psiholoških posledic, ki bi se zgodile le
manjšini.«
Vprašanje 5 obravnava problematiko stigmatizacije testiranca na podlagi rezultatov
farmakogenomskega testa. Povprečje odgovorov na to vprašanje je petnajsto po vrsti. Iz
rezultatov Wilcoxonovega testa sklepamo, da je vprašanje stigmatizacije testiranca za
anketirance manj zaskrbljujoč etični problem kot diskriminiranje in negativne psihološke
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posledice. Dva anketiranca komentirata, da se farmakogenomska informacija ne razlikuje
bistveno od informacij drugih biokemičnih in fizičnih kazalcev (npr. neugodnega lipidnega
profila, povišanega krvnega tlaka, čezmerne telesne teže itd.) ter da problematika
stigmatizacije testiranca tako ni omejena zgolj na farmakogenomsko testiranje, ampak je
značilnost diagnostične obravnave. Označevanje pacienta kot »težavnega za zdravljenje«,
ki je tudi obravnavano v tem vprašanju, tako eden izmed anketirancev ne šteje za
stigmatizacijo, temveč bolj kot pomemben podatek pri obravnavi pacienta. Po mnenju
enega izmed anketirancev stigmatizacija ni pojem, ki bi se pojavljal v povezavi s
farmakogenomiko, temveč je pretežno problem »vsesplošnega screeninga genskih
markerjev in njihove pomanjkljive interpretacije in ad hock povezovanja z znanimi
boleznimi oziroma tveganji za pojav le–teh ter posledično možnosti zlorabe.« Čeprav so
anketiranci vsebino tega vprašanja obravnavali kot enega izmed manj zaskrbljujočih
etičnih problemov, eden izmed anketirancev navaja, da bi stigmatizacija, kot je opisana v
vprašanju 5 predstavljala »zlorabo medicinskega izvida«.
Vprašanje 1 obravnava problematiko preprečevanja pacientovega dostopa do določenega
zdravila zaradi neugodnih rezultatov farmakogenomskega testa. Povprečje odgovorov na to
vprašanje je dvajseto po vrsti, torej predstavlja za anketirance enega izmed manj
zaskrbljujočih etičnih problemov. Iz rezultatov Wilcoxonovega testa lahko sklepamo, da
izmed predstavljenih negativnih posledic farmakogenomskega testiranja stigmatizacija
testiranca in preprečevanje dostopa do določenih zdravil predstavljata najmanj
zaskrbljujoča etična problema. Eden izmed anketirancev navaja, da vsebina tega vprašanja
za škodo pacienta predstavlja majhno verjetnost, saj »raziskava ne sme poslabšati
terapevtskih opcij za diagnosticirano stanje bolnika.« Zdravniki najverjetneje ne bodo
odrekali pacientu zdravila, ki bi mu lahko pomagalo. Eden izmed anketirancev v zvezi s
tem podaja komentar, da je »namen farmakogenomike optimizirati zdravljenje, ne pa ga
odrekati.« Drug anketiranec komentira, da »bi moral zdravnik nastalo situacijo pacientu
natančno razložiti in se raje odločiti za drugo varnejše zdravilo, če je to na razpolago. Ne
zdi se mi pa etično, da zdravnik prepreči dostop do takega zdravila a priori, brez razlage
pacientu.«. Eden izmed anketirancev poudarja, da se pri tem vprašanju etični problem
poraja predvsem v primeru, da »ni na voljo drugih zdravil za zdravljenje (pacientovega)
stanja.« Prejeli smo komentar drugega anketiranca, s podobno vsebino, ki navaja, da »v
kolikor obstaja resna povečana nevarnost za stranske učinke in so na razpolago
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alternativna zdravila je neetično, da se bolnika zdravi z zdravilom, ki bo imelo hujše
stranske učinke.« Eden izmed anketirancev obravnava vsebino tega vprašanja kot etični
problem v primeru, da bi plačnik, ne izvajalec, pacientu odrekel zdravilo zaradi neugodnih
rezultatov farmakogenomskega testa. Drugi anketiranec pa opisan problem obravnava bolj
kot znanstven, ne etični problem. Tako rekoč vse, kar vemo o delovanju kompleksnih
sistemov, je verjetnostne narave. Zdravstveni delavci se vsakodnevno zanašajo na nekatere
podatke, če je njihova verjetnost dovolj velika. Znanstven problem tako predstavlja razvoj
testov z ustreznimi napovednimi vrednostmi za optimalno obravnavo pacienta.
5.1.7. Predpisovanje zdravil na osnovi rase
Vprašanje 20 obravnava primer predpisovanja zdravil na osnovi rase, ki bi nadomestila
genotip pri določanju uporabe zdravil. Ker so medrasne variacije manjše kot variacije
oziroma mutacije znotraj določenega gena v določeni rasni oziroma etnični skupini, bi bila
uporaba rase pri predpisovanju zdravil slab pribliţek genotipa. Nekatere rasne oziroma
etnične skupine bi bile lahko prikrajšane za zdravila, ki bi jim sicer lahko koristila.
Povprečje odgovorov na to vprašanje je deseto po vrsti. Iz rezultatov Wilcoxonovega testa
sklepamo, da anketiranci vsebino tega vprašanja obravnavajo z enako stopnjo
zaskrbljenosti kot vprašanje 1 (preprečevanje dostopa do določenih zdravil pacientom v
primeru neugodnih rezultatov farmakogenomskega testa). Anketiranci so v komentarju
poudarili, da podobna problematika, kot je opisana v vprašanju 20, že obstaja, in podajajo
primer zdravila BiDil, ki je indiciran za zdravljenje samooklicane afroameriške populacije.
Eden izmed anketirancev komentira, da »ugotavljanje rase v takem primeru deluje kot
presejalni test«, saj s pomočjo določanja rase lahko sklepamo, ali bo pacient od
določenega zdravila imel več ali manj koristi. Zaskrbljujoč etični problem po mnenju
enega izmed anketirancev predstavlja tudi morebiten »razvoj zdravil le za nekatere rase
(oziroma njihove genotipe), za katere si farmacevtska podjetja lahko obetajo največji
dobiček.«
5.1.7. Negativne posledice farmakogenomike na nivoju druţbe
S Friedmanovo ANOVO smo odkrili statistično značilne razlike med odgovori
anketirancev na vprašanja 18, 19, 21 in 22, ki obravnavajo morebitne negativne posledice
farmakogenomskega testiranja na nivoju druţbe.
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Vprašanje 18 obravnava zapostavljanje skupin pacientov z določenimi genotipi, in sicer pri
razvoju zdravil. Povprečje odgovorov na to vprašanje je šesto po vrsti. Iz rezultatov
Wilcoxonovega testa lahko sklepamo, da med morebitnimi negativnimi posledicami
splošne uporabe farmakogenomike na nivoju druţbe anketiranci kot najbolj zaskrbljujoč
etični problem dojemajo zapostavljanje določenih skupin pacientov pri razvoju zdravil. K
opaţenemu odzivu anketirancev prispeva visoka koncentracija negativnih posledic, ki v
kontekstu tega vprašanja pomeni nepravično obravnavanje manjših skupin pacientov z
redko pojavljajočimi se genotipi. Iz rezultatov lahko sklepamo tudi, da anketiranci
diskriminiranje pri razvoju zdravil obravnavajo kot manj zaskrbljujoč etični problem kot
diskriminiranje pri zdravstvenem zavarovanju in zaposlovanju. Več anketirancev na
vsebino vprašanja podaja komentar, da zapostavljanje skupin ljudi pri razvoju zdravil ni
nov etičen problem. Populacije bolnikov z redkejšimi boleznimi so pri razvoju novih
zdravil že zapostavljene. Prav tako anketiranci opozarjajo, da so izrazito zapostavljene
populacije bolnikov v državah tretjega sveta (npr. Afrike) ter da podoben pojav lahko
opazimo tudi pri uporabi zdravil v pediatriji, saj številna uporabljena zdravila niso
registrirana za uporabo pri otrocih. Anketiranci so vsebino tega vprašanja obravnavali
podobno kot problematiko redkih bolezni in »zdravil sirot« ter dodali, da bi to področje
morala urejati zakonodaja.
Glede na rezultate Wilcoxonovega testa predpostavljamo, da so anketiranci obravnavali
vsebine vprašanj 19, 21 in 22, ki obravnavajo morebitne negativne posledice splošne
uporabe farmakogenomike na nivoju druţbe, kot enako zaskrbljujoče etične probleme.
Vprašanje 19 obravnava problematiko morebitnega poglabljanja rasne diskriminacije in
negativnega označevanja ob razmahu uporabe farmakogenomskih tehnologij. Povprečje
odgovorov na to vprašanje je drugo najniţje, zato lahko sklepamo, da anketiranci dojemajo
vsebino tega vprašanja kot manj zaskrbljujoč etični problem. Eden izmed anketirancev je
zapisal, da se kljub farmakogenomiki »nič ne bi spremenilo, ker že sedaj vemo za cel kup
variacij, ki so rasno specifične« in to ne vpliva na prisotnost rasne diskriminacije,
negativnega označevanje oziroma stigmatizacije in stereotipizacije rasnih in etničnih
skupin.
Vprašanje 21 obravnava problematiko »geneticizacije« druţbe. Zaradi splošne uporabe
farmakogenomike bi lahko v druţbi prišlo do pretiranega poudarjanja pomena genov pri
dojemanju sebe in svojega zdravja, kar bi lahko imelo negativne posledice na druţbo. Eden
53

izmed anketirancev komentira, da ljudje »že sedaj, na podlagi izjav "strokovnjakov"«
pretirano poudarjajo pomen genov pri dojemanju sebe in svojega zdravja. Nadalje večkrat
komentirajo, da je splošni populaciji zelo pomembno na preprost in edukativen način
razložiti, kakšen delež imajo geni pri vplivu na določeno zdravljenje, bolezni itd.
Vprašanje 22 obravnava finančno breme farmakogenomskih tehnologij in s tem
omejevanje finančnih sredstev pri zagotavljanju drugih zdravstvenih storitev. Povprečje
odgovorov na to vprašanje je dvanajsto po vrsti, tako da anketiranci problematiko
razdeljevanja zdravstvenih sredstev, ki je tema tega vprašanja, vsaj deloma dojemajo kot
zaskrbljujoč etični problem. Eden izmed anketirancev komentira, da »vnaprej za nobeno
raziskavo ne moremo vedeti, ali bodo njeni rezultati koristni« in da nobena zdravstvena
storitev ni zastonj. Problem finančnega bremena, ki ga predstavlja farmakogenomika, je
splošno prisoten, ne le v zdravstvu.
5.1.7. Breme negativnih posledic farmakogenomskega testiranja, preneseno tudi na
sorodnike testiranca
Vprašanje 7 obravnava problematiko morebitnih negativnih posledic farmakogenomskega
testiranja, ne le za testiranca, ampak tudi za njegove druţinske člane. Zaradi genske
podobnosti bi lahko sorodniki testiranca njegovo farmakogenomsko informacijo
obravnavali kot lastno. Informacija, tako prenesena na sorodnike, bi lahko bila vzrok za
negativne posledice tudi za sorodnike testiranca. Vendar pa bi farmakogenomska
informacija postala pomembna za sorodnika predvsem v primeru, ko bi ţe bolehal,
potreboval enako terapijo kot testirani pacient in ţe bil v postopku zdravstvene obravnave.
Pri genetskih testiranjih za npr. dovzetnosti za pojav določene bolezni pa bi lahko
pridobljena informacija obremenila ţe zdrave sorodnike testiranca. Povprečje odgovorov
na etično vprašanje morebitnih negativnih posledic farmakogenomskega testiranja, ne le za
testiranca, ampak tudi za njegove druţinske člane, je enajsto po vrsti. Anketiranci v zvezi s
tem vprašanjem poudarjajo pomembnost zasebnosti s farmakogenomskim testiranjem
pridobljenih informacij in ustrezno varovanje podatkov. Hkrati pa navajajo, da genska
podobnost sorodnikov verjetno še ne pomeni enakega fenotipa. Sorodniki testiranca bi
rezultate farmakogenomskega testiranja lahko obravnavali kot lastne, vendar pa lastne
farmakogenomske informacije ne morejo zagotovo poznati, dokler sami ne opravijo
testiranja. Eden izmed anketirancev navaja, da je tema tega vprašanja »predvsem problem
zdravstvene prosvetljenosti.« Z ustreznim izobraţevanjem oziroma obveščanjem bi bilo
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torej moč doseči, da bi bila obravnava sorodnikov testiranca v primeru neugodnih
rezultatov farmakogenomskega testiranja brez predsodkov in razumna. Iz rezultatov
Wilcoxonovega testa lahko sklepamo, da anketiranci obravnavajo pojav negativnih
posledic farmakogenomskega testiranja za druţinske člane kot bolj zaskrbljujoč problem
od teme vprašanja 8, ki obravnava problematiko avtonomnosti v smislu, da sorodniki s
pacientovim testiranjem lahko pridobijo lastne informacije.
5.1.8. Dodatne in nenamerno pridobljene informacije farmakogenomskega testiranja
Vprašanje 2 obravnava razkritje dodatnih, nenamerno pridobljenih informacij s
farmakogenomskim testiranjem, na primer o tveganju za pojav bolezni tudi pri zdravih
osebah, ki ne kaţejo nobenih znakov bolezni, ali odziv za druga zdravila. Povprečje
odgovorov na to vprašanje je trinajsto po vrsti. Vprašanje 3 govori o vzpostavitvi novih
povezav med pacientovim genotipom in fenotipom odziva na zdravilo ali o tveganju za
pojav bolezni v prihodnosti in moţnosti, da bi take nove informacije bremenile testiranega
pacienta. Povprečje odgovorov je bilo osemnajsto po vrsti. Iz rezultatov Wilcoxonovega
testa lahko sklepamo, da anketiranci vsebino vprašanj 2 in 3 obravnavajo kot podobno
zaskrbljujoča etična problema.
Anketiranci so glede vsebine vprašanj 2 in 3 komentirali, da je to »vprašanje vseh preiskav
bioloških vzorcev in genske diagnostike« in da je take probleme »potrebno reševati
drugače kot z omejevanjem preiskav.« Dva anketiranca v zvezi z vprašanjema 2 in 3
poudarjata nujnost, da ustrezno izobraženi posamezniki interpretirajo rezultate
farmakogenomskega testa in testirancu na primeren način razložijo, kakšno tveganje
gensko testiranje lahko zanj predstavlja. Eden izmed njiju navaja: »Tehničnih genskih
izvidov se ne vrača neposredno pacientu.« Prejeli smo tudi komentar anketiranca, ki
navaja, da »je pri vseh prognostičnih preiskavah (ne samo pri genetskih) najhuje to, da
moraš zdravemu preiskovancu povedati, da bo zbolel. Trenutno veljavna medicinskoetična načela glede genetskih diagnostičnih testiranj prepovedujejo uporabo genetskih
testiranj za tiste bolezni oziroma stanja za katera nimamo ustrezne preventive ali terapije.«
Sklepamo lahko, da anketiranec zagovarja stališče, da farmakogenomskih testov, ki imajo
velik potencial za nenamerno pridobitev dodatnih informacij, ne bi smeli vpeljevati v
klinično prakso. Anketiranci tudi podajajo mnenje, da ima pacient pravico vedeti ter tudi
pravico ne izvedeti določenih informacij, pridobljenih s testiranjem. Pacienta je potrebno
vnaprej vprašati, ali želi izvedeti morebitne dodatne informacije, ki jih lahko pridobimo s
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testiranjem. Tako bi imel pacient že pred testiranjem možnost zavrniti seznanitev s takimi
dodatnimi informacijami farmakogenomskega testiranja. Eden izmed anketirancev navaja,
da bi pacienta, v primeru pridobitve takih informacij, farmakogenomski test lahko napotil
»k zanj primernejšemu načinu življenja z izogibanjem tveganja«, kar bi zanj lahko
predstavljalo tudi korist.
5.2. RAZLIKE V STALIŠČIH MED POSAMEZNIMI SKUPINAMI
ANKETIRANCEV
Z statističnimi testi smo preverjali razlike, kako zaskrbljujoča se zdijo etična vprašanja
farmakogenomike različnim skupinam anketirancev. Odkrili smo razlike med odgovori na
nekatera izmed predstavljenih vprašanj glede na spol, starost, fakulteto in področje
delovanja (genetika) v okviru pedagoškega dela anketiranca.
5.2.1. Razlike v stališčih glede na spol anketirancev
Vprašanje, kako vpliva spol na obravnavanje etičnih vprašanj in etično odločanje
posameznika, je bilo v preteklosti pogosto obravnavano. Veliko akademikov je zagovarjalo
prepričanje, da se moralnost razlikuje med spoloma. Mnogo raziskav podpira razlike med
spoloma v moralnem razvoju in pri obravnavanju etičnih vprašanj ter nakazuje, da ţenske
dosegajo višji nivo etičnosti. A na podlagi nasprotujočih si rezultatov dosedanjih raziskav,
ni bilo zaključeno ali se moški in ţenske bistveno razlikujejo pri obravnavanju etičnih
vprašanj in etičnem odločanju. McCuddy in Perry (1996) tako zagovarjata stališče, da so
opaţene razlike med spoloma trivialne ter da je prepričanje, da je eden od spolov sam po
sebi bolj etičen od drugega, nelogično (29). V naši raziskavi smo z neparametričnimi
Mann-Whitneyjevimi testi ugotovili statistično značilne razlike med odgovori anketirank
ţenskega in anketirancev moškega spola le pri treh vprašanjih: vprašanju 6, vprašanju 16 in
vprašanju 17. V vseh treh primerih so bili odgovori anketirank ţenskega spola višji kot
odgovori anketirancev moškega spola. Ostale opaţene razlike v odgovorih med spoloma
niso bile statistično značilne. Vendar pa smo opazili, da je pri kar 19 od 22 vprašanjih
povprečje odgovorov anketirank ţenskega spola višje od povprečja odgovorov
anketirancev moškega spola. Ti rezultati nakazujejo trend, da anketiranke ţenskega spola
obravnavajo predstavljene teme kot bolj etično zaskrbljujoče v primerjavi z anketiranci
moškega spola. Podobno kot McCuddy in Perry (1996) lahko sklepamo, da so razlike v
dojemanju etičnih problemov na področju farmakogenomike med spoloma majhne.
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5.2.2. Razlike v stališčih glede na starost anketirancev
Podobno kot pri spolu pretekle raziskave odkrivajo nasprotujoče si rezultate o povezavi
med starostjo posameznika ter etično občutljivostjo oziroma sposobnostjo prepoznati
etično oziroma moralno vsebino obravnavanega vprašanja ali situacije. V literaturi so
navedeni trendi, ki nakazujejo, da se moralni razvoj posameznika povečuje s starostjo (29).
V naši raziskavi smo z neparametričnimi Mann-Whitneyjevimi testi ugotovili statistično
značilne razlike med odgovori različnih starostnih kategorij pri šestih vprašanjih: vprašanju
8, vprašanju 11, vprašanju 12, vprašanju 18, vprašanju 19 in vprašanju 20. Z dodatnimi
testi smo odkrili, da se pri teh vprašanjih statistično značilno razlikujejo le odgovori
starostne kategorije > 60 let od nekaterih odgovorov mlajših anketirancev. Iz teh rezultatov
lahko sklepamo, da najstarejši anketiranci (> 60 let) obravnavajo predstavljene teme kot
bolj etično zaskrbljujoče v primerjavi z anketiranci mlajših starostnih kategorij. Razlike
med anketiranci ostalih starostnih kategorij pri dojemanju etičnih problemov niso očitne.
Kljub temu je pri odgovorih na nekatera vprašanja moţno opazili trend, ki je opisan v
literaturi.
5.2.3. Razlike v stališčih glede na fakulteto
Z neparametričnimi Mann-Whitneyevimi testi smo ugotovili statistično značilne razlike
med odgovori anketirancev, ki delujejo na področju medicine (zaposleni na MF MB in LJ)
in na področju farmacije (zaposleni na FFA) pri sedmih vprašanjih: vprašanju 5, vprašanju
7, vprašanju 11, vprašanju 12, vprašanju 15, vprašanju 18 in vprašanju 19. Z dodatnimi
testi smo ugotovili, da do statistično značilnih razlik med odgovori na ta vprašanja prihaja
bodisi med FFA in MF LJ ali pa med FFA ter tako MF LJ kot MF MB. Pri kar 18 od 22
vprašanj je bilo povprečje odgovorov anketirancev, zaposlenih na FFA, niţje od povprečja
odgovorov anketirancev medicinskih fakultet. Ti rezultati nakazujejo trend, da anketiranci,
zaposleni na FFA, obravnavajo predstavljene teme kot manj zaskrbljujoče, v primerjavi z
anketiranci, ki delujejo na področju medicine. Razlog za to bi lahko bil, da anketiranci,
zaposleni na medicinskih fakultetah, med izobraţevanjem, usposabljanjem in poklicnim
delovanjem bolj poudarjajo skrb za pacienta in jih tako morebitna škoda oziroma negativne
posledice za pacienta bolj skrbijo kot anketirance, zaposlene na FFA.
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5.2.4. Razlike v stališčih glede na področje delovanja anketirancev
Z neparametričnimi Mann-Whitneyjevimi testi smo ugotovili statistično značilne razlike
med odgovori anketirancev, ki se v okviru svojega poklica ukvarjajo z genetiko ali genetiki
sorodnim področjem, od anketirancev, ki se s takimi področji ukvarjajo le deloma, ter
anketiranci, ki se v okviru svojega poklica ne ukvarjajo s temi področji, in sicer le pri
vprašanju 4. Pri kar 21 od 22 vprašanj smo opazili, da je bilo povprečje odgovorov
anketirancev, ki se v okviru svojega poklica ukvarjajo z genetiko ali genetiki sorodnim
področjem, precej manjše kot povprečje odgovorov ostalih dveh skupin. Odsotnost
statistično značilnih razlik bi lahko pripisali precej majhnemu vzorcu anketirancev, ki se v
okviru svojega poklica ukvarjajo z genetiko ali genetiki sorodnim področjem (N=11).
Rezultati nakazujejo trend, da anketiranci, ki se v okviru svojega poklica ukvarjajo z
genetiko ali genetiki sorodnim področjem, obravnavajo predstavljene teme kot manj
zaskrbljujoče, v primerjavi z anketiranci, ki se s temi področji ukvarjajo le deloma ali pa
sploh ne. Ta trend bi lahko razloţili s tem, da imajo anketiranci, ki se ukvarjajo z genetiko
ali genetiki sorodnim področjem, dodatna znanja oziroma boljše poznavanje področja,
zaradi katerih predstavljene etične probleme obravnavajo kot manj zaskrbljujoče.
Predpostavljamo, da so anketiranci, ki se v okviru svojega poklica ne ukvarjajo oziroma
deloma ukvarjajo z genetiko ali genetiki sorodnim področjem, zaradi manjšega poznavanja
področja bolj zadrţani do farmakogenomike in tako predstavljene etične probleme
obravnavajo tudi kot bolj zaskrbljujoče.
5.3. INTERPRETACIJA REZULTATOV V POVEZAVI Z MORALNO
INTENZIVNOSTJO
Z našo raziskavo smo pridobili podatke o tem, kako zaskrbljujoča so za anketirance etična
vprašanja, ki jih prinašajo teme vprašalnika. Pridobili smo mnenja anketirancev o
lastnostih posameznih etičnih vprašanj farmakogenomike, pri čemer je ta lastnost moralna
intenzivnost posameznega etičnega vprašanja. Večkrat kot so anketiranci določeno vsebino
vprašanja označili in prepoznali kot »zaskrbljujoč etični problem«, višjo moralno
intenzivnost bi lahko temu vprašanju pripisali. V literaturi opisan koncept moralne
intenzivnosti je večdimenzionalen in sestavljen iz več komponent: razseţnost posledic,
splošno mnenje druţbe, verjetnost posledic, časovna oddaljenost, osebna bliţina in
koncentracija posledic. Ob odzivih, ki smo jih pridobili, ne moremo biti prepričani, zakaj
anketiranci določene teme obravnavajo kot bolj oziroma manj zaskrbljujoče etične
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probleme, in o katerih izmed komponent moralne intenzivnosti so anketiranci razmišljali,
ko so podajali svoje odgovore. Nekateri izmed anketirancev so lahko pri svoji odločitvi,
kako zaskrbljujoč etični problem vprašanje zanje predstavlja, razmišljali prednostno le o
eni izmed komponent moralne intenzivnosti (npr. o razseţnosti posledic), drugi anketiranci
pa o kateri drugi izmed komponent (npr. o verjetnosti posledic), ali pa o kombinaciji
različnega števila komponent moralne intenzivnosti. Tako, z izjemo pregleda komentarjev,
ki so jih anketiranci podajali na svoje odgovore, teţko razloţimo, kaj je vzrok za mnenja
anketirancev. Iz pridobljenih komentarjev predpostavljamo, da so pri svojih odzivih
razmišljali predvsem o verjetnosti negativnih posledic oziroma o verjetnosti, da bo do
opisanega etičnega problema sploh prišlo, o koncentraciji negativnih posledic, v smislu, ali
je prestavljen etični problem omejen na področje farmakogenomike ali pa je širše prisoten
v zdravstvu, ter o razseţnosti oziroma intenzivnosti negativnih posledic vsebine vprašanj.
5.4. OMEJITVE
5.4.1. Ustreznost razumevanja vprašanj
V diskusiji z enim izmed anketirancev, ki se je odločil stopiti v stik z nami, smo odkrili
pomanjkljivost našega vprašalnika. Anketiranec je komentiral, da so vprašanja,
obravnavana v našem vprašalniku, izzivalna in ob branju ankete lahko anketiranca zamika,
da bi odgovarjal in pisal komentarje na samo vsebino vprašanj, ne pa razmišljal o svojih
etičnih stališčih. Primer vprašanja 1:
Neugodni rezultati farmakogenomskega testa, ki napovedujejo, da zdravilo za testiranega
pacienta ne bo varno ali učinkovito, so večinoma verjetnostne narave, zato je moţno, da bi
zdravilo pacientu kljub tem rezultatom lahko koristilo. Izvajalci zdravstvenih storitev bi
lahko pacientu zaradi teh neugodnih rezultatov farmakogenomskega testa preprečili
dostop do določenega zdravila.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 - se strinjam
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Namen naše raziskave je bil pridobiti stopnjo strinjanja anketirancev s povedjo »Vsebina
trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.« Anketiranec, ki bere vprašanje 1, bi
lahko to zahtevo in namero vprašalnika popolnoma spregledal. Tako bi se lahko
osredotočil na vsebino predstavljene teme in razmišljal o razmerju med stopnjo verjetnosti
rezultatov farmakogenomskih testov in morebitno koristnostjo zdravila ter podal svoj
odgovor oziroma stopnjo strinjanja na trditev v predstavljeni temi. Čeprav smo v uvodu
poudarili, naj se anketiranci opredelijo glede stopnje etične problematičnosti vsebine
predstavljenih vprašanj, bi se anketirancem hitro lahko zgodilo, da bi ta navodila, ko so se
soočili s predstavljenimi temami, tudi pozabili.
5.4.2. Druge omejitve
Vprašalnik, ki smo ga sestavili, in rezultati, ki smo jih pridobili, imajo tudi druge omejitve:


Izključitev nekaterih etičnih vprašanj, ki smo jih identificirali v procesu sistematičnega
pregleda literature, na podlagi kriterijev, ki so navedeni v poglavju metode. Do teh
vprašanj,

ki

obravnavajo

predvsem

temo

neuporabe

in

napačne

uporabe

farmakogenomike v klinični praksi in etična vprašanja farmakogenomike v kliničnih
raziskavah, se anketiranci niso mogli opredeliti.


Končni vprašalnik je bil precej obseţen, zato je mogoče, da so anketiranci predvsem
zaključne dele vprašalnika zaradi naveličanosti ali utrujenosti izpolnjevali površno. To
bi lahko vplivalo na točnost rezultatov zaključnih vprašanj v našem vprašalniku.



Odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori, ki so jih podale določene skupine
anketirancev (tisti, ki se v okviru svojega poklica ukvarjajo z genetiko ali genetiki
sorodnim področjem, mladi raziskovalci ...) bi lahko pojasnili s tem, da je bil zajem
podatkov o mnenjih teh anketirancev premajhen za izvedbo natančnejše analize. V
primeru, da bi uspeli zagotoviti ustrezno višji odziv na raziskavo, bi bili lahko rezultati
statistične analize drugačni.

5.5. ZAKLJUČEK
Glede na opaţene nizke vrednosti koeficienta asimetrije, visoke vrednosti izračunanih
povprečij, ki obsegajo vrednosti med 2,45 in 3,74, ter visokih vrednosti median odgovorov
na posamezna vprašanja, lahko sklepamo, da večina izbranih vprašanj za anketirance
predstavlja oziroma vsaj deloma predstavlja zaskrbljujoče etične probleme. To potrjujeta
tudi komentarja dveh anketirancev, ki navajata, da vseh 22 trditev res predstavlja etične
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probleme. Hkrati pa oba anketiranca poudarjata, da se je pri vprašanjih medicinske etike
potrebno izogibati vnaprejšnjemu odobravanju ali prepovedovanju takšnih ali drugačnih
pristopov, saj lahko prej ali slej naletimo na takšen primer, ko obžalujemo, da je nekaj
možno oziroma ni možno storiti. Zagovarjata, da je potrebno možnosti pustiti odprte, ter
usmeriti pozornost na vprašanja, kdo naj v posameznih primerih o problematiki odloča.
Ob tem poudarjata potrebo po ustrezni in vsestransko usposobljeni ustanovi, ki bi bila po
etični in strokovni plati neoporečna in bi ji lahko zaupali odločanje o posameznih
primerih.
V poglavju o rezultatih raziskave smo navedli deset vprašanj, pri katerih so nekateri
anketiranci komentirali, da obravnavan etični problem ni omejen le na področje
farmakogenomike, bodisi ni nov ali pa je, v nekaterih primerih, prisoten širše v zdravstvu,
oziroma se pojavlja tudi v primeru drugih zdravstvenih oziroma osebnih informacij
pacienta. Splošna vprašanja lastništva in dostopanja do medicinskih podatkov, zasebnosti
medicinskih informacij ter pacientove avtonomnosti pri pristajanju na zdravstvene
intervencije niso omejene le na področje farmakogenomike. Prav tako je nekaj
anketirancev izrazilo mnenje, da nekatere izmed potencialnih negativnih posledic
farmakogenomskega testiranja, na primer stigmatizacija in diskriminacije testiranca,
veljajo, oziroma bi celo lahko bile bolj izraţene v primerih drugih zdravstvenih informacij.
Pri tem nekateri anketiranci izpostavljajo genetsko informacijo o dovzetnosti za pojav
bolezni ter podatke o boleznih, kajenju, prekomerni telesni teţi, neugodnem lipidnem
profilu ali povišanem krvnem tlaku. Sklepali bi lahko, da ti anketiranci obravnavajo
farmakogenomsko informacijo kot vse druge biokemične in fizične kazalce, ki se
uporabljajo pri medicinski obravnavi pacienta. Kljub temu, da smo tekom raziskave
identificirali precejšnje število etičnih vprašanj, prejeti odzivi nakazujejo, da dobršen del
teh obravnava etična vprašanja, ki niso edinstvena za področje farmakogenomike.
Etičnost uporabe terapevtskih pristopov v zdravstvu je v veliki meri odvisna od dokazane
dobrobiti terapevtskega pristopa za zdravljenega bolnika. V uvodu diplomske naloge smo
navedli, da se trenutno soočamo s pomanjkanjem prospektivnih raziskav uporabe
farmakogenomskega testiranja v klinični praksi ter z negotovostjo glede njegove
učinkovitosti. Domnevne koristi (in tveganja), ki jih prinaša področje farmakogenomike,
so, z nekaj pomembnimi izjemami, nedorečene in bodo v prihodnosti morda dosegale
drugačno stopnjo gotovosti. Dodatni dokazi o učinkovitosti ter tveganjih farmakogenomike
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in s tem tudi o dobrobiti ter potencialnih tveganjih, bodo lahko imeli velik vpliv na odnose
pedagoških delavcev do etičnih vprašanj farmakogenomike. Rezultati, ki smo jih pridobili
z našo raziskavo, odraţajo mnenja in stališča anketirancev do identificiranih etičnih
vprašanjih farmakogenomike, v obdobju od novembra 2013 pa do februarja 2014. V
morebitnih nadaljnjih raziskavah, ki bi obravnavale odnose pedagoških delavcev do etičnih
vprašanj farmakogenomike, bi bilo smiselno poleg obravnave morebitnih tveganj in
negativnih posledic pridobiti tudi njihova mnenja o koristnosti, ter vrednotiti spremembe
mnenj ob novih odkritjih na obetajočem področju farmakogenomike.
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6. SKLEP


Izračunana povprečja odgovorov na posamezna vprašanja obsegajo vrednosti med 2,45
in 3,74. Mediane odgovorov na osem vprašanj so bile 4, pri ostalih štirinajstih
vprašanjih pa so bile 3. Glede na te rezultate sklepamo, da večina izbranih vprašanj za
anketirance predstavlja oziroma vsaj deloma predstavlja zaskrbljujoče etične probleme.



Glede na pridobljene rezultate sklepamo, da vsebina sledečih tem za anketirance
predstavlja najbolj zaskrbljujoče etične probleme:


omogočanje farmakogenomskega testiranja neposredno strankam,



kršenje zasebnosti pacientove farmakogenomske informacije,



programi obveznega oziroma presejalnega farmakogenomskega testiranja,



diskriminiranje na področju zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja, zaradi
neugodnih rezultatov farmakogenomskega testiranja,




farmakogenomsko testiranje otrok.

Glede na pridobljene rezultate sklepamo, da vsebina sledečih tem za anketirance
predstavlja najmanj zaskrbljujoče etične probleme:


bremenitev pacienta z informacijami, v primeru da v prihodnosti pride do
vzpostavitve novih povezav med genotipom pacienta in odzivom na zdravilo ali
tveganji za pojav bolezni,



farmakogenomsko testiranje kot pogoj za prejemanje zdravila bi lahko delovala kot
prisila v testiranje,



izvajalci

zdravstvenih

storitev

bi

pacientu

zaradi

neugodnih

rezultatov

farmakogenomskega testa lahko preprečili dostop do določenega zdravila,


podatki farmakogenomskih testiranj bi lahko okrepili razlike med rasnimi
skupinami, kar bi lahko vodilo v rasno diskriminacijo ter negativno označevanje,



s pomočjo farmakogenomskega testiranja pacienta bi njegovi sorodniki brez svoje
privolitve lahko pridobili lastne farmakogenomske informacije.



Glede na pridobljene rezultate lahko sklepamo, da razlike v odgovorih med skupinami
anketirancev, opredeljenih glede na spol, starost, fakulteto, delovanje na področju
genetike niso izrazite, saj se pojavljajo le pri manjšem številu vprašanj. Opazili pa smo
trend, da anketirankam ţenskega spola, starejšim anketirancem, anketirancem, ki
delujejo na področju medicine, ter anketiranem, ki se z področjem genetike ali genetiki
sorodnim področjem ukvarjajo deloma ali pa sploh ne, vsebina etičnih vprašanj
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predstavlja bolj zaskrbljujoč etični problem, v primerjavi z ostalimi skupinami. Teţavo
pri statistični analizi je predstavljal skromen odziv na raziskavo, ki bi bil lahko vzrok
za odsotnost statistično značilnih razlik med odgovori, ki so jih podale določene
skupine anketirancev.
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Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

Druţinski člani testiranega pacienta so mu gensko
podobni oziroma sorodni. Zaradi tega bi, v nekaterih
primerih, lahko preko farmakogenomskega testiranja
pacienta njegovi sorodniki brez svoje privolitve
pridobili lastne farmakogenomske informacije.

Ker so si druţinski člani testiranega pacienta gensko podobni oziroma sorodni, bi
lahko rezultati farmakogenomskega testa veljali tudi za njih. Tako kot testiranec
imajo tudi njegovi druţinski člani pravico odločiti, ali ţelijo izvedeti oziroma
prejeti farmakogenomsko informacijo. Druţinski člani testiranega pacienta ne bi
imeli moţnosti samoodločanja v primeru, da pridobijo farmakogenomsko
informacijo, ki jih zadeva, preko farmakogenomskega testa testiranega sorodnika.
Njihov sorodnik je napravil odločitev glede testiranja, druţinski člani pa pri tej
odločitvi niso sodelovali, zato bi taka pridobitev informacij za druţinske člane
lahko kršila načelo avtonomnosti. Avtonomnost druţinskih članov je omejena
tudi s tem, da nimajo nadzora nad uporabo rezultatov farmkogenomskega testa
testiranega pacienta, ki lahko zadeva tudi njih.

30, 31, 32, 33

Druţinski člani testiranega pacienta so mu gensko
podobni oziroma sorodni. Če tretje osebe poznajo
informacije,
pridobljene
s
farmakogenomskim
testiranjem, bi lahko predpostavljale, da te informacije
veljajo tudi za druţinske člane testiranega pacienta.
Zaradi tega bi kakršno koli breme negativnih posledic
farmakogenomskega
testiranja
(diskriminacija,
stigmatizacija, preprečevanje dostopa do zdravil ...)
poleg pacienta lahko prizadelo tudi njegove sorodnike.

Druţinski člani testiranega pacienta so mu gensko podobni oziroma sorodni.
Rezultati farmakogenomskega testa lahko veljajo in imajo posledice tudi za
druţinske člane testiranega pacienta. Če tretje osebe poznajo pacientove
informacije, pridobljene s farmakogenomskim testiranjem,
bi lahko
predpostavljale, da te informacije veljajo tudi za druţinske člane testiranega
pacienta. Zaradi tega bi lahko kakršno koli breme negativnih posledic
farmakogenomskega testiranja poleg pacienta prizadelo tudi njegove sorodnike
(načelo neškodovanja).

4, 21, 22, 30, ,31, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Glede na interese tretjih oseb in moţnosti, da lahko pridobljeni podatki zadevajo
in imajo posledice tudi za tretje osebe, bi do podatkov, pridobljenih s
farmakogenomskim testiranjem, ali vzorcev, odvzetih za farmakogenomsko
testiranje, lahko ţelelo dostopati večje število ljudi ali organizacij. Darovan vzorec
in pacientove informacije, pridobljene z farmakogenomskim testiranjem, bi tretje
osebe lahko uporabile v pacientu neznane namene, o katerih ni bil obveščen v
procesu pridobivanja prostovoljnega pristanka na farmakogenomsko testiranje ali
raziskavo. Če bi bil tak dostop do podatkov in uporaba podatkov
farmakogenomskega testa s strani tretjih oseb odobren in testirani pacient o tem ni
bil obveščen in za to ni podal privolitve, bi bilo kršeno načelo avtonomnosti.
Tretje osebe, ki bi ţelele imeti tak dostop, bi lahko bile:
(1) partner testiranega pacienta,
(2) oţji sorodniki testiranega pacienta, ki so mu gensko podobni,
(3) zdravniki,
(4) delodajalci,
(5) zdravstvene zavarovalnice,
(6) ustanove, ki izvajajo farmakogenomske raziskave,

Zaradi lastnih interesov bi lahko dostop do podatkov in
uporabo podatkov farmakogenomskega testiranja
upravičevale in zahtevale tudi tretje osebe. Raziskovalne
ustanove
bi
lahko
podatke,
pridobljene
s
farmakogenomskim testiranjem, uporabile za izvajanje
raziskav. Zdravstvene zavarovalnice bi lahko podatke
uporabile za natančnejšo določitev tveganja, ki ga
predstavlja zavarovanje testiranca, policija pa bi lahko
uporabila podatke pri forenzičnih raziskavah ... Tak
dostop do podatkov
in
uporaba
podatkov
farmakogenomskega testiranja bi lahko bil odobren tudi
brez pacientove privolitve.
(7) organi pregona (policija, forenziki, itd.).
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Etično vprašanje

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Postavka za vprašalnik

VKLJUČENO V VPRAŠALNIK

NEODOBRENO DOSTOPANJE TRETJIH OSEB DO
PODATKOV IN VZORCEV FARMAKOGENOMSKEGA
TESTA IN NEODOBRENA UPORABA LE TEH

VELJAVNOST IN POSLEDICE REZULATOV
FARMAKOGENOMSKEGA
TESTA ZA DRUŢINSKE ČLANE TESTIRANCA

Kategorija

1, 7, 21, 30, 41, 55, 57, 58, 59, 60, 61
35, 37, 47, 50, 55, 58, 61
35, 41, 43, 45, 58, 62

Glede na interese tretjih oseb bi do podatkov osebe, ki je ţe umrla, pridobljenih s
farmakogenomskim testiranjem, ali vzorcev za farmakogenomsko testiranje, lahko
ţelele dostopati tretje osebe in jih uporabljati v različne (npr. raziskovalne) namene.
Če bi bil tak dostop do podatkov in uporaba podatkov farmakogenomskega
testiranja s strani tretjih oseb odobren, umrla oseba pa o tem ni bila obveščena ali
podala privolitve tekom svojega ţivljenja, bi bilo lahko kršeno načelo
avtonomnosti.

61

Z vzorci DNK in farmakogenomskimi podatki, ki jih hranijo tretje osebe (npr. za
raziskave), bi se, zaradi lastnih komercialnih koristi, lahko začelo trgovati. To bi
lahko nasprotovalo ţeljam testiranca v primeru, da ta ni pristal na tako uporabo
svojega vzorca in bi bilo zato kršeno načelo avtonomnosti.

30

Farmakogenomsko testiranje bo ustvarilo novo vrsto občutljivih osebnih podatkov
testiranega pacienta. Namerno ali nenamerno razkritje podatkov tretjim osebam
(tudi npr. druţinskim članom testiranca) zaradi neustreznega hranjenja ali
neustrezne zaščite podatkov, v primeru da pacient takega dostopa ni odobril, krši
ţelje pacienta in načelo avtonomnosti. Podatke farmakogenomskega testa bi lahko
tretje osebe uporabile na načine, ki bi škodovale njegovim interesom ter ţeljam, kar
bi zanj lahko imelo škodljive posledice (načelo neškodovanja). Zasebnost
pacientovih farmakogenomskih informacij bi lahko ogroţalo:

2, 4, 7, 10, 21, 22, 31,
37, 38, 41, 42, 43, 45,
51, 52, 53, 54, 55, 56,
63, 64, 61, 65, 66, 67,
72, 73, 74, 75

Farmakogenomsko testiranje bo razkrilo občutljive
osebne podatke testiranega pacienta. Razkritje teh
podatkov tretjim osebam brez pacientove odobritve
(npr. zaradi neustreznega hranjenja ali neustrezne
zaščite podatkov) bi lahko imelo zanj škodljive
posledice.

(1) neustrezno hranjenje farmakogenomske informacije v elektronskih zdravstvenih
kartotekah,
(2) ponujanje farmakogenomskega testiranja neposredno strankam, predvsem kadar
so rezultati pacientu posredovani spletno, predstavlja nezadostno zaščito
pridobljenih podatkov,
(3) neustrezno hranjenje pacientove farmakogenomske informacije v računalniških
genskih podatkovnih bazah in biobankah,
(4) spremljaje pacienta z namenom pridobivanja njegovega pristanka za nove
raziskave na darovanem vzorcu DNK ali z namenom razkrivanja pacientovih
individualnih rezultatov farmakogenomskega testa. Tako spremljanje pacienta bi
lahko ob neustrezni zaščiti podatkov ogrozilo zasebnost pacientovih informacij.
(5) dostopanje raziskovalcev v različnih raziskovalnih projektih do pacientovega
vzorca DNK oziroma pridobljenih farmakogenomskih informacij, saj bi to
oteţevalo zagotavljanje ustrezne zaščite pacientovih podatkov.

Če je neko zdravilo odobreno za uporabo pri skupini
pacientov z določenim genotipom, tretje osebe lahko
izvedo, kateri genotip ima pacient, ki to zdravilo
prejema,
kar
ogroţa
zasebnost
njegove
farmakogenomske informacije.

Če je določeno zdravilo odobreno oziroma namenjeno za uporabo le za skupino
pacientov z določenim genotipom, bi lahko tretje osebe (npr. zavarovalnice) iz
pacientove uporabe zdravila, ki je povezana z določenim genotipom, sklepali,
kakšen genotip ima pacient. Če pacient ne ţeli, da njegova farmakogenomska
informacija postane znana tretjim osebam, bi tak vdor v njegovo zasebnost kršil
načelo avtonomnosti.
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33, 35

5, 35, 43, 62
5, 43, 45, 49, 55, 58

33, 35

35,53

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Vsebina obravnava le
podrobnosti vprašanja
neodobrene uporabe.

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

32,
46,
57,
68,

34,
47,
58,
69,

35,
49,
60,
70,

36,
50,
62,
71,

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Tretje osebe, ki hranijo vzorce DNK in podatke,
pridobljene s farmakogenomskim testiranjem, bi jih
lahko začele prodajati (npr. ustanovam, ki izvajajo
raziskave ...).

Etično vprašanje

Vsebina obravnava le podrobnosti vprašanja
zasebnosti farmakogenomske informacije.

Postavka za vprašalnik

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

NEODOBRENO DOSTOPANJE TRETJIH OSEB DO PODATKOV IN VZORCEV FARMAKOGENOMSKEGA TESTA IN
NEODOBRENA UPORABA LE TEH

Kategorija

22, 37

Etično vprašanje

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

Neugodni rezultati farmakogenomskega testa, ki
napovedujejo, da zdravilo za testiranega pacienta ne bo
varno ali učinkovito, so večinoma verjetnostne narave,
zato je moţno, da bi zdravilo pacientu kljub tem
rezultatom lahko koristilo. Izvajalci zdravstvenih
storitev bi lahko pacientu zaradi teh neugodnih
rezultatov farmakogenomskega testa preprečili dostop
do določenega zdravila.

Odziv na zdravilo, določen s farmakogenomskim testiranjem, je večinoma
verjetnostne narave, zato je teţko postaviti jasne meje med dobrim in slabim
odzivom na zdravilo. Ker so rezultati farmakogenomskega testa verjetnostne
narave, bi lahko zdravilo, katerega odziv določamo preko farmakogenomskega
testiranja, koristilo ne le tistim, ki jim določi najboljši moţen odziv, ampak tudi
tistim, ki jim test napove nekoliko slabši odziv. Zdravstvene zavarovalnice ali
zdravstveni delavci bi lahko, zaradi neugodnih rezultatov farmakogenomskega
testiranja, testiranemu pacientu onemogočali dostop oziroma prejemanje teh
zdravil, čeprav bi pacientu to zdravilo lahko koristilo. Odrekanje dostopa do teh
zdravil bi zato pacientu lahko škodovalo (načelo neškodovanja).

1, 5, 10, 22, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 47,
59, 49, 52, 64, 66, 67, 70, 75, 76, 77,
78, 79,

Farmakogenomski test bi lahko pri testiranem pacientu odkril genotip, ki nakazuje,
da se ne bo ugodno odzval na nobeno izmed razpoloţljivih terapij za zdravljenje
njegove bolezni. Tako bi zdravstvene zavarovalnice ali zdravstveni delavci pacientu
lahko onemogočili ali oteţili dostop do zdravil in moţnosti zdravljenja (načelo
neškodovanja).

5, 42, 43, 48, 70

Farmakogenomski test bi lahko razkril nenamerne,
dodatno pridobljene informacije, npr. tveganja oz.
nagnjenosti k pojavu določenih bolezni, ki bi lahko
napovedovale zdravstveno problematiko pacienta v
prihodnosti in bi ga zaradi tega lahko bremenile.

Farmakogenomsko testiranje pacienta lahko poda nenamerne dodatne informacije,
na primer o tveganju za pojav bolezni tudi pri zdravih osebah, ki ne kaţejo nobenih
znakov bolezni, ali odziv za druga zdravila, ki jih pacient v času testiranja ne
potrebuje. Taki podatki bi presegali originalen namen testiranja, ki ţeli napovedati
pacientov odziv na določeno zdravilo. V primeru, da se pacient ni zavedal oziroma
ni pristal na to, da take informacije prejme, bi razkritje teh informacij kršilo načelo
avtonomnosti. Take informacije bi lahko napovedovale zdravstveno problematiko
pacienta v prihodnosti in bi jih pacienti lahko obravnavali kot svoj »verjetnostni
dnevnik prihodnosti«. V primeru, da so take informacije za pacienta nezaţelene, bi
ga pridobitev teh informacij lahko bremenila, kar krši načelo neškodovanja.
Nenamerno pridobljene dodatne informacije o tveganju za pojav bolezni pa bi
pacientu lahko tudi koristile (načelo koristnosti), saj bi lahko na podlagi teh
informacij sprejel ustrezne odločitve o spremembi ţivljenjskega sloga ali
preventivni terapiji.

1, 7, 10, 21, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51,
52, 53, 56, 57, 65, 66, 71, 72, 73, 80,
81,

Ker je farmakogenomika dinamično raziskovalno
področje, lahko v prihodnosti pričakujemo odkritja
novih povezav med genotipom testiranega pacienta in
odzivom na zdravilo ali tveganji za pojav bolezni.
Zaradi takih novih odkritij bi pacientov genotip, ki je
bil določen s farmakogenomskim testiranjem, lahko
povezali z novimi farmakogenomskimi značilnostmi
ali tveganji za pojav bolezni in tako pacienta
obremenili z novimi informacijami, ne da bi ta pristal
na pridobitev teh podatkov.

Farmakogenomika je dinamično raziskovalno področje. V prihodnosti bomo morda
vzpostavljali nove povezave med genskimi variacijami ter fenotipi. Genotipe
pacienta, določene s farmakogenomskim testiranjem danes, bi lahko v prihodnosti
povezali z novimi podatki o odzivih na zdravila ali tveganjih za pojav bolezni. To
velja tudi v primeru, da farmakogenomski test analizira tudi genske markerje,
katerih funkcija v času testiranja ni opredeljena. Vprašanje obravnava problematiko
kršenja načela avtonomnosti v primeru, da bi bili pacienti v prihodnosti deleţni
takih novih informacij, ne da bi se moţnosti pridobitve takih informacij v času
testiranja zavedali in ne da bi na pridobitev takih informacij pristali. V primeru, da
bi take informacije pacienta bremenile, bi pridobitev teh informacij tudi kršila
načelo neškodovanja.

35, 36, 79
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VKLJUČENO V VPRAŠALNIK

Vsebina
obravnavana v
zgornjem vprašanju.

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Postavka za vprašalnik

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

NENAMERNO DODATNO PRIDOBLJENE INFORMACIJE
FARMAKOGENOMSKEGA TESTIRANJA

NEGATIVNE POSLEDICE
FARMAKOGENOMSKEGA
TESTIRANJA: PREPREČEVANJE DOSTOPA DO
ZDRAVIL PACIENTU ZARADI NEUGODNIH
REZULTATOV TESTA

Kategorija

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

Etično vprašanje

DISKRIMINACIJA - SPLOŠNO
2, 22, 30, 32, 35, 36, 41, 42, 43, 46,
47, 50, 51, 52, 57, 65, 67, 70, 71, 72,
73, 82, 83,

Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem,
bi lahko bili vzrok za diskriminacijo testiranca. Na
podlagi rezultatov farmakogenomskega testiranja bi
lahko zdravstvene zavarovalnice ljudem določale
zavarovalne premije ali jim odrekale zdravstveno
zavarovanje, delodajalci pa bi jih lahko uporabljali pri
odločanju, koga zaposliti ali odpustiti.

Podatki, pridobljeni s famrakogenomskim testiranjem, bi lahko testiranemu
pacientu škodovali (načelo neškodovanja), če se bi ne uporabljali v namene, za
katere so bili pridobljeni. Primer je diskriminacija pacienta zaradi rezultatov
farmakogenomskega testa (načelo pravičnosti). S podatki, pridobljenimi s
farmakogenomskim testiranjem (odziv na zdravila, nenamerni podatki o tveganju
za pojav določenih bolezni), bi (zasebne ali javne) zdravstvene zavarovalnice lahko
natančnejše določile tveganje, ki ga predstavlja zavarovanje posameznika. Na
podlagi teh podatkov bi lahko določile višino zavarovalnih premij. Na podlagi
rezultatov farmakogenomskega testa (neugoden odziv na zdravila, dodatne
informacije o tveganju za pojav določenih bolezni) bi lahko določale (višale
oziroma niţale) zavarovalne premije ali odrekle zavarovanje. Delodajalci odločitve
o zaposlovanju osnujejo tudi na podlagi zdravstvenega stanja in pogojno rečeno
»zdravstvene prihodnosti« potencialnih kandidatov. Podatki, pridobljeni s
farmakogenomskim testiranjem, bi lahko bili eden izmed kriterijev, s katerim bi
delodajalci izbirali, katerega kandidata zaposliti ali odpustiti.

DISKRIMINACIJA
–
ZAVAROVALNICE
2, 4, 21, 22, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 66, 67, 70, 71, 73,
74, 77, 78, 82, 83, 84, 85,

VKLJUČENO V VPRAŠALNIK

Postavka za vprašalnik

DISKRIMINACIJA –
DELODAJALCI
2, 4, 21, 22, 31, 34, 35, 37, 38, 42, 43,
45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
66, 70, 72, 82, 83

STIGMATIZACIJA - SPLOŠNO
2, 21, 22, 30, 40, 42, 46, 51, 52, 53,
57, 67, 70, 83, 84

Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem,
bi lahko bili vzrok za stigmatizacijo testiranca. Če
pacientu
farmakogenomsko
testiranje
odkrije
neodzivnost na zdravilo ali informacije o tveganju za
pojav bolezni, bi pacienta lahko stigmatizirali kot
»bolnega«, ali pa bi ga, zaradi odkrite neodzivnosti na
zdravilo, označili kot »teţavnega za zdravljenje«.

Zaradi rezultatov farmakogenomskega testa bi bil testirani pacient lahko
stigmatiziran, kar bi lahko negativno vplivalo na kvaliteto njegovega ţivljenja
(načelo neškodovanja). Pacient, kateremu določimo genotip, povezan s slabim
odzivom na zdravilo, bi lahko bil stigmatiziran in bi tudi sam sebe začel dojemati
kot nosilca novega, očem skritega obremenjujočega »kliničnega stanja«. Lahko bi
bil obravnavan kot »na nek način bolan«, čeprav nima nobenih opaznih
zdravstvenih teţav. Pacienta bi lahko zaradi neugodnih rezultatov
farmakogenmskega testa negativno označili kot »teţavnega za zdravljenje« oziroma
v primeru, da so za njegovo stanje potrebne izjemno drage terapije, »(pre)dragega
za zdravljenje«. Farmakogenomski test bi pacientu lahko določil genotip, ki je bil v
raziskavah povezan z »druţbeno nezaţelenimi« predispozicijami, kot so povišano
tveganje za odvisnost od nikotina, alkohola, kokaina, iger na srečo, določenimi
vzorci obnašanja, psihiatričnimi stanji, depresijo ali pa s tveganji za pojav drugih
bolezni. Tudi to bi lahko vodilo v stigmatizacijo testiranega pacienta in posledično
vplivalo na njegovo samopodobo.
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STIGMATIZACIJA - NEUGODNI
ODZIV JE "NOVO
OBREMENJUJOČE KLINIČNO
STANJE"
32, 42, 70

STIGMATIZACIJA - PACIENT
"TEŢAVEN ZA ZDRAVLJENJE"
1, 47, 49, 53, 73, 74

STIGMATIZACIJA - BOLEZNI
IN DRUŢBENO NEZAŢELJENE
PREDISPOZICIJE
40, 46, 52, 53, 80, 83, 81

VKLJUČENO V VPRAŠALNIK

NEGATIVNE POSLEDICE FARMAKOGENOMSKEGA
TESTIRANJA: STIGMATIZACIJA TESTIRANCA ZARADI
NEUGODNIH REZULTATOV FARMAKOGENOMSKEGA
TESTA

NEGATIVNE POSLEDICE FARMAKOGENOMSKEGA
TESTIRANJA: DISKRIMINACIJA TESTIRANCA
ZARADI NEUGODNIH REZULTATOV
FARMAKOGENOMSKEGA TESTA

Kategorija

2, 21, 32, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 50,
52, 54, 61, 67, 68, 73, 75, 80,

Obseţnost podatkov, ki bi jih moral zdravnik podati pacientu za potrebe
oblikovanja informirane odločitve glede farmakogenomskega testiranja in njihova
kompleksnost, bi lahko predstavljali za pacienta teţave v zvezi z razumevanjem
podanih informacij. Zaradi tega bo morda zdravniku teţko na razumljiv način
pacientu predstaviti potrebne podatke. Količina in kompleksnost podatkov bi lahko
predstavljala nepotrebno breme za pacienta in zdravnika. Vendar če pacient ne
oblikuje odločitve glede farmakogenomskega testiranja na podlagi ustreznega
razumevanja ustrezno podane in celovite informacije, bi lahko njegovo odločitev
obravnavali kot sporno s stališča avtonomnosti (načelo avtonomnosti), s tem pa
tudi pristnost obveščenega pristanka.

21, 22, 31, 32, 36, 50, 52, 55, 56, 58,
70, 72,

Če je predpisovanje in uporaba določenega zdravila pogojena z izvedbo in
ustreznimi rezultati farmakogenomskega testa, bo pacientova moţnost odločanja
(načelo avtonomnosti) glede izvedbe farmakogenomskega testa omejena, v smislu
da bi farmakogenomsko testiranje kot pogoj za prejemanje zdravila delovalo kot
prisila. Pacientov prostovoljni pristanek v tem primeru ne bi bil pristen.

4, 49

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Izvajanje obveznega presejalnega farmakogenomskega testiranja celotne populacije
ali izbranih skupin bi lahko prispevalo k zmanjšanju hospitalizacij, stroškov
zdravstva in olajšalo izvajanje farmakogenomskih raziskav. Vendar pa bi izvajanje
Farmakogenomsko testiranje bi se lahko uvajalo kot takih programov tudi kršilo pravico posameznega pacienta, da sam odloča glede
obvezen program za vse drţavljane. Tak program bi izvedbe farmakogenomskega testa (načelo avtonomnosti). Pritisk druţbe na
ljudi, ki se ne bi ţeleli testirati, prisilil v posameznike, ki ne bi ţeleli sodelovati v programih obveznega
farmakogenomsko testiranje.
farmakogenomskega testiranja, bi delovalo kot prisila.

43, 52, 85

Farmakogenomsko testiranje otrok bi lahko imelo nepredvidljive in škodljive
posledice (načelo neškodovanja) za to osebo v odraslosti, saj bodo podatki,
Farmakogenomsko testiranje otrok bi lahko odkrilo pridobljeni s testiranjem v otroštvu, načeloma veljavni skozi celo njegovo ţivljenje.
informacije, ki bi vplivale na njegovo odraščanje in bi Če testirani otrok v odrasli dobi odkrije, da pridobljenih podatkov morda ne bi ţelel
bile zanj pomembne celo ţivljenje, kljub temu, da jih vedeti, bi odkritje in poznavanje teh informacij nasprotovalo njegovim ţeljam in
kot odrasla oseba morda ne bi ţelel izvedeti.
odločitvam.

21, 32, 36, 46, 47, 56, 85
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Izključitveni kriterij
(b)

Izvedba farmakogenomskega testa brez predhodnega ustreznega postopka
pridobitve prostovoljnega pristanka, zavajanje pacienta ali nerazkritje informacij
pri pridobivanju pacientovega prostovoljnega pristanka na farmakogenomsko
testiranje, sodelovanje v farmakogenomski študiji ali pri hrambi vzorca DNK v
biobanki, bi kršili spoštovanje načela avtonomnosti pacienta in preprečevali
oziroma omejevali njegovo moţnost odločanja glede izvedbe testiranja,
sodelovanja pri raziskavi ali darovanja vzorca DNK za hrambo v biobanki.

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Informacije, ki se nanašajo na farmakogenomsko
testiranje (npr. tveganja in koristi), so lahko tako
obseţne in kompleksne, da bo pacient te podatke teţko
razumel in zato njegov prostovoljni pristanek na
farmakogenomsko testiranje morda ne bo pristen.
Omejitev svobode odločanja bo prizadela tiste
paciente, ki se ne bodo ţeleli farmakogenomsko
testirati (npr. ker jih skrbijo negativne posledice
testiranja, ...), bi pa ţeleli prejemati zdravilo, katerega
uporaba je pogojena z izvedbo in ustreznimi rezultati
farmakogenomskega
testa.
Farmakogenomsko
testiranje kot pogoj za prejemanje zdravila lahko v
takem primeru deluje kot prisila.

Etično vprašanje

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

OMEJEVANJE PACIENTOVE AVTONOMNOSTI PRI PRISTAJANJU NA FARMAKOGENOMSKO TESTIRANJE

Kategorija Postavka za vprašalnik

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

Etično vprašanje

Izvajanje in rezultati farmakogenomskega testa bi lahko imeli negativne
psihološke posledice za pacienta (načelo neškodovanja). Te psihološke posledice
lahko vključujejo:

Če farmakogenomsko testiranje odkrije neodzivnost
pacienta na določeno zdravilo ali informacijo o
tveganjih za pojav bolezni, bi to lahko imelo za pacienta
negativne psihološke posledice, kot so strah pred gensko
diskriminacijo in stigmatizacijo, tesnobo glede njegove
zdravstvene prihodnosti, vplivalo pa bi lahko tudi na
njegovo samopodobo ali načrte za prihodnost.

(a) strah pred gensko diskriminacijo s strani zdravstvenih zavarovalnic ali
delodajalcev zaradi rezultatov testa,
(b) tesnoba in strah glede zdravstvene prihodnosti testiranega pacienta, kar vpliva
na kvaliteto ţivljenja,
(c) strah pred stigmatizacijo testiranca zaradi rezultatov farmakogenomskega testa,
(d) negativen vpliv na posameznikovo samopodobo,
(e) vpliv na pacientove načrte za prihodnost ali načrte glede ustvarjanja druţine,
(f) če farmakogenomski test lahko napove neodzivnost na zdravilo za zdravljenje
pacientovega stanja, to lahko povzroči čustveno travmo in zavre pacientovo voljo
za boj z boleznijo,
(g) izvajanje in rezultati farmakogenomskega testa lahko povzročajo stres za
pacientovo druţino, kar ima lahko škodljiv vpliv na odnose v pacientovi druţini.
Vzroki negativnih psiholoških posledic bi lahko bili:
(1) veljavnost rezultatov farmakogenomskega testa za testirančevo druţino ali
širšo skupnost,
(2) farmakogenomski test odkrije nenamerne informacije, kot so predispozicije ali
dovzetnosti za pojav bolezni,
(3) farmakogenomski test odkrije, da za zdravljenje bolnikove bolezni ni
učinkovitega ali varnega zdravila,
(4) pacient je zaradi rezultatov farmakogenomskega testa označen kot
»neodziven« na določeno zdravilo.

2, 7, 30, 33, 34, 39, 42, 47, 49, 50, 51,
56, 60, 81, 83
4, 31, 43, 45, 46, 61, 66, 73, 85
40, 42, 50
52, 74
42, 47, 70
42, 56

7, 48
51, 83

VKLJUČENO V VPRAŠALNIK

Postavka za vprašalnik

52
39, 40, 57
2
70

Izključitveni kriterij (b)

NEGATIVNE POSLEDICE
FARMAKOGENOMSKEGA TESTIRANJA:
OBREMENJEVANJE OBČUTLJIVIH SKUPIN
PACINETOV

NEGATIVNE POSLEDICE FARMAKOGENOMSKEGA TESTIRANJA:
NEGATIVNE PSIHOLOŠKE POSLEDICE FARMAKOGENOMSKEGA
TESTIRANJA

Kategorija

Farmakogenomsko testiranje ali izvajanje farmakogenomskih raziskav na
občutljivih skupinah pacientov, kot so npr. psihiatrični bolniki, otroci, itd. bi lahko
izpostavila te skupine nepotrebnemu tveganju in predstavljata za te skupine
pacientov nepotrebno breme (načelo neškodovanja).
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32, 41, 46, 58

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

Nekateri zdravstveni delavci trenutno niso dovolj usposobljeni za uporabo
farmakogenomskih tehnologij. Zaradi napačne interpretacije rezultatov
farmakogenomskega testa pacientu morda ne bi predpisali ustreznega zdravila in
bi ga s tem izpostavili tveganju za pojav neţelenih učinkov ali tveganju zaradi
prejemanja neučinkovitega zdravila, kar bi pacientu škodilo (načelo
neškodovanja).

22, 41, 43, 52, 64, 69, 74

V primeru, da zdravstveni delavci ne izvedejo farmakogenomskega testiranja, ki
je na voljo za določanje ustrezno varne in učinkovite terapije za pacienta, ali ne
upoštevajo rezultatov farmakogenomskega testiranja, s takim neustreznim
pristopom k zdravljenju izpostavljajo pacienta tveganju za pojav neţelenih
učinkov ali tveganju zaradi prejemanja neučinkovitega zdravila (načelo
neškodovanja).

7, 22, 34, 42, 43, 44, 60, 65, 52, 69,
74, 76, 78,

Zasebni laboratoriji ponujajo farmakogenomsko
testiranje neposredno strankam zaradi lastnih
komercialnih koristi. Če rezultatov farmakogenomskega
testiranja ne interpretirajo ustrezno usposobljeni
zdravstveni delavci, bi lahko rezultati testiranja pacientu
tudi škodovali.

Podjetja in zasebni laboratoriji, ki ponujajo farmakogenomsko testiranje
neposredno pacientom, zaradi lastnih komercialnih koristi zaobidejo stike med
pacientom in zdravnikom. Farmakogenomski testi potrebujejo ustrezno
interpretacijo strokovnjaka, zato bi rezultati testa lahko škodovali pacientu, če mu
ne bi bili ustrezno razloţeni (načelo neškodovanja). Pridobljeni podatki
testirancem škodujejo tudi v primerih, ko je vprašljiva zanesljivost testov, ki jih
podjetja in zasebni laboratoriji ponujajo neposredno pacientom.

30, 31, 34, 43, 49, 62, 66

Če bi farmacevtska podjetja v procesu razvoja novih
zdravil upoštevala genske kriterije, bi lahko pri razvoju
tehnologij prišlo do zapostavljanja skupin ljudi z
redkejšimi genotipi, saj se tak razvoj farmacevtskim
podjetjem ne bi zdel ekonomsko smiseln (populacije
»genotipa sirot«). Skupine z redkejšimi različicami
genotipa najverjetneje ne bi bile deleţne koristi
farmakogenomskih testov in razvitih zdravil, kar bi
dodatno poglobilo neenakost zdravstvenega stanja
populacije.

Pacienti, ki imajo redkejši genotip ali genotip, ki je povezan s slabim odzivom na
zdravilo, bi lahko bili zapostavljeni v procesu razvoja zdravil in v kliničnih
preskušanjih, saj se farmacevtskim podjetjem razvoj zdravil za take skupine
pacientov ne bi zdel ekonomsko smiseln. Te skupine pacientov bi lahko bile
prikrajšane za učinkovite oziroma varne terapije ("terapevtke sirote", "terapevtski
genotipi", "populacije sirot"). Pacienti z omenjenimi genotipi ne bi bili deleţni
koristi farmakogenomskih tehnologij, kar krši načelo pravičnosti, saj lahko
njihove potrebe po kvalitetnem zdravljenju obravnavamo kot enakovredne
potrebam skupin pacientov z drugimi različicami genotipa. Delitev druţbe na
skupine, ki imajo enak profil odziva na zdravilo (ker imajo isti genotip), bi tako
lahko dodatno poglobila neenakosti pri dostopu do zdravstvene oskrbe in
posledično vplivala na njihovo zdravstveno stanje. Ker se nekatere genske
variacije bolj pogosto pojavljajo v določenih etničnih oziroma rasnih populacijah,
bi se te rasne in etnične razlike lahko uporabljale kot kriterij pri
farmakogenomskih raziskavah, razvoju zdravil in strategiji trţenja
farmakogenomskih tehnologij. Zaradi take rasne diskriminacije bi lahko bile
določene rasne oziroma etnične skupine prikrajšane za koristi farmakogenomike
(načelo pravičnosti).
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Izključitveni
kriterij (c)
VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK
VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

GENSKA DISKRIMINACIJA PRI
RAZVOJU ZDRAVIL:
1, 4, 5, 7, 30, 32, 36, 42, 43, 44, 45,
47, 49, 52, 64, 66, 67, 69, 70, 74, 79,
POGLOBITEV RAZLIK V
DOSTOPU DO ZDRAVSTVENE
OSKRBE
1, 2, 21, 22, 43, 49, 56, 65, 67, 70, 71,
76, 78, 83, 85, 86,

RASNA DISKRIMINACIJA PRI
RAZVOJU ZDRAVILA ZARADI
GENSKE PODOBNOSTI
1, 22, 32, 42, 43, 47, 49, 66, 68, 86,
87

Vsebina obravnavana
v zgornjem vprašanju.

OGLAŠEVANJE IN
PRODAJA
FARMAKOGENOMSKIH
TESTOV NEPOSREDNO
STRANKAM
DELITEV DRUŢBE NA SKUPINE GLEDE NA GENOTIP
IN POSLEDIČNA NEENAKOST PRI DOSTOPU DO
KORISTI FARMAKOGENOMIKE

Izključitveni
kriterij (c)

Etično vprašanje

Postavka za vprašalnik

NEUPORABA IN NEUSTREZNA
UPORABA FARMAKOGENOMIKE
V ZDRAVNIŠKI PRAKSI

Kategorija

Pregledani članki, ki
navajajo vprašanje

Farmakogenomske tehnologije bodo, vsaj na začetku, zelo drage. Farmacevtska
podjetja bi, iz ekonomskih razlogov, tako razvoj novih zdravil lahko usmerila
predvsem za skupine pacientov, ki so v dobrem ekonomskem poloţaju in
zanemarila revnejše drţave oziroma populacije pacientov. Zaradi tega revnejši
pacienti, katerih potreba po ustreznem nivoju zdravstvene oskrbe je enaka kot
potreba pri ostalih pacientih, ne bi bili deleţni koristi farmakogenomskih
tehnologij, s tem pa bi bilo kršeno načelo pravičnosti.

5, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 44, 49, 58,
64, 67, 68, 85, 87

Nekatere genske variacije, ki napovedujejo pacientov
odziv na zdravilo, se bolj pogosto pojavljajo pri
določenih rasnih oz. etničnih skupinah. Zaradi tega bi
lahko namesto določanja genskih variacij postavili raso
kot kriterij za predpisovanje oziroma omejitev
predpisovanja določenih zdravil, ali pa bi
farmakogenomsko testiranje uporabljali le pri rasnih
skupinah, kjer je pojavnost ustreznih genskih variacij
največja.

Nekatere genske variacije se bolj pogosto pojavljajo v določenih etničnih oziroma
rasnih populacijah. Zaradi te medrasne genske variabilnosti obstaja moţnost, da bi
namesto določanja genotipa raso uporabljali kot osnovo pri izbiri in predpisovanju
zdravil. Določena zdravila bi se tako uporabljala le pri določenih rasnih (etničnih)
skupinah, kar bi pomenilo rasno diskriminiranje pri predpisovanju zdravil (načelo
pravičnosti). Zaradi medrasne genske variabilnosti obstaja moţnost, da bi se
farmakogenomski testi za določitev genske variacije uporabljali predvsem in
prednostno pri etničnih in rasnih podskupinah, kjer je vzpostavljena pojavnost
iskane variacije največja. V primeru, da druge rasne oziroma etnične skupine zato
ne bi mogle dostopati do farmakogenomskega testiranja določene genske
variacije, bi to kršilo načelo pravičnosti.

Nekatere genske variacije, ki napovedujejo pacientov
odziv na zdravilo ali pojavnost bolezni, se bolj pogosto
pojavljajo pri določenih rasnih oz. etničnih skupinah.
Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem,
bi lahko okrepili ţe vzpostavljene razlike med temi
skupinami, kar bi lahko vodilo v rasno diskriminacijo,
negativno označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz.
etničnih skupin.

Nekatere genske variacije, ki napovedujejo pacientov odziv na zdravilo ali
pojavnost bolezni, se bolj pogosto pojavljajo v določenih etničnih skupinah.
Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, bi lahko okrepili ţe
vzpostavljene razlike med temi skupinami, kar bi lahko vodilo v rasno
diskriminacijo, negativno označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz. etničnih
skupin (načelo pravičnosti, neškodovanja).

32, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 53, 61, 66,
68, 73, 74, 83,

Ker ne vemo, ali bodo koristi farmakogenomike
odtehtale finančno breme, bi lahko javno financiranje
farmakogenomskih tehnologij preveč omejilo sredstva
za zagotavljanje drugih zdravstvenih storitev, ki imajo
bolj jasno definirano korist za druţbo.

Zaradi stroškov, ki bi jih prinašala uporaba farmakogenomskih tehnologij (dodatni
obiski pri zdravniku, gensko testiranje in svetovanje...), bi se lahko močno
povišala finančna obremenitev druţbe zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za
zdravstveni sistem. Dodeljevanje sredstev za financiranje farmakogenomskih
tehnologij bi lahko močno omejilo sredstva, ki so na voljo za zagotavljanje drugih
zdravstvenih storitev in ukrepov in ki imajo morda bolj jasno definirano
uporabnost za druţbo (načelo koristnosti, neškodovanja).

7, 22, 43, 47, 48, 56, 58, 64, 67, 74,
76, 85, 87
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OMEJITEV PREDPISOVANJA
ZDRAVIL NA RASNE SKUPINE:
4, 5, 10, 22, 31, 42, 45, 47, 53, 59, 66,
77, 80, 86, 88, 89

Izključitveni kriterij
(b)

Etično vprašanje

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Postavka za vprašalnik

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

OMEJITEV
FARMAKOGENOMSKEGA
TESTIRNJA LE NA DOLOČENE
RASNE SKUPINE:
32, 36, 56

VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

FINANČNO BREME IN
STROŠKOVNA
UČINKOVITOST UPORABE
FARMAKOGENOMIKE

NEGATIVEN VPLIV
FARMAKOGENOMIKE
NA RASNE IN
ETNIČNE SKUPINE

UPORABA RASE KOT
NADOMESTILO GENOTIPA PRI
PREDPISOVANJU ZDRAVIL IN
UPORABI FARMAKOGENOMSKIH
TESTOV

Kategorija

Načelo pravičnosti narekuje, da morajo vsi pacienti, ki imajo enakovredne
potrebe po ustrezni zdravstveni oskrbi, kar zajema tudi zagotavljanje
farmakogenomskega testiranja, biti deleţni enakega dostopa do nje. Ker so
sredstva zdravstvenih proračunov omejena, vseh novih farmakogenomskih
tehnologij ne bo mogoče kriti iz omejenega zdravstvenega proračuna. Da nekateri
pacienti, katerih zdravstvene potrebe so enakovredne zdravstvenim potrebam
ostalih pacientov, ne bodo deleţni koristi farmakogenomskih tehnologij,
predstavlja problem distributivne pravičnosti.

30, 49

Vpeljava farmakogenomike (skupaj z drugimi napredki v genetiki in genomiki) bi
lahko povečala pojav geneticizacije druţbe. Posamezniki bi lahko, zaradi obseţne
uporabe farmakogenomskega testiranja, začeli pretirano poudarjati pomen genov,
in jim pripisovati prevelik pomen pri dojemanju sebe, svojega zdravja,
sposobnosti in sreče. Gene bi lahko začeli dojemati kot bistvene pri načinu, kako
definiramo svoje ţivljenje in lahko bi začeli razmišljati, da genotip, neodvisno od
posameznikove volje in delovanja, določa posameznikove lastnosti, kot so
obnašanje, inteligenca, osebnost, pojavnost pogostih bolezni. Tak pogled lahko
spremeni način, na katerega definiramo sebe in bolezni. Takšen genski
redukcionalizem in fatalizem, bi lahko posameznikom in druţbi škodoval (načelo
neškodovanja).

41, 42, 44, 48, 54, 67, 70

Udeleţenci kliničnih preskušanj so ponavadi deleţni koristi (finančne, terapevtske
...). V nekaterih farmakogenomskih raziskavah pa udeleţenci, npr. zaradi
anonimizacije darovanih vzorcev DNK, kar onemogoča, da bi se razkrili
individualni rezultati farmakogenomskega testa, nimajo nobenih koristi. Medtem
ko pacienti od takih raziskav nimajo koristi, lahko ustanove, ki na podlagi
darovanih vzorcev DNK izvajajo farmakogenomske raziskave, razvijajo
dobičkonosne patente, kar krši načelo pravičnosti.

Farmacevtska podjetja bi lahko izkoristila principe farmakogenomike tako, da bi z
vključitvijo pacientov z določenimi genotipi, povezanimi z boljšim odzivom na
preskušano zdravilo v fazi kliničnega preskušanja prikazala v lepši luči. Uporaba
tega zdravila tako ne bi bila preverjena pri širši populaciji in morda ne bi bila
varna ali učinkovita (načelo neškodovanja) pri drugih skupinah pacientov, kljub
dobrim rezultatom kliničnega preskušanja.
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VKLJUČENO V
VPRAŠALNIK

Izključitveni kriterij (b)

Članki pregleda, ki
navajajo vprašanje

ANONIMIZACIJA VZROCA
DNK V RAZISKAVI IN
ODSTONOST KORISTI ZA
UDELEŢENCA RAZISAVE:
21, 31, 33, 35, 51, 55, 61, 71
KOMERCIALNA KORIST
IZVAJALCU IN ODSOTNOST
KORISTI UDELEŢENCU
RAZISKAVE:
45, 50, 51, 58, 61, 85,

Izključitveni kriterij (a)

GENETICIZACIJA DRUŢBE
(GENSKI REDUKCIONALIZEM,
DETERMINIZEM, FATALIZEM)
ETIČNA VPRAŠANJA FARMAKOGENOMSKIH
RAZISKAV

Zaradi splošne uporabe farmakogenomskega testiranja
in pomena genov pri odzivu na zdravilo bi ljudje lahko
začeli preveč poudarjati pomen genov pri dojemanju
sebe in svojega zdravja ter razmišljati, da genotip,
neodvisno od posameznikove volje in delovanja, določa
lastnosti, kot so obnašanje, inteligenca, osebnost,
sposobnosti, pojav bolezni ...

Etično vprašanje

Izključitveni kriterij (a)

Postavka za vprašalnik

FINANČNO BREME IN
STROŠKOVNA
UČINKOVITOST UPORABE
FARMAKOGENOMIKE

Kategorija
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Etična vprašanja farmakogenomike
Spoštovani!
Hvala za pripravljenost na sodelovanje v raziskavi stališč pedagoških delavcev Medicinske fakultete, Univerze v
Ljubljani, Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru ter Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani, do etičnih
vprašanj farmakogenomike.
Prosimo vas, da v raziskavi sodelujete tudi v primeru, da farmakogenomika ni vaše področje delovanja.
Raziskava je anonimna. Izpolnjevanje spletnega vprašalnika traja pribliţno 10 minut.
V nadaljevanju so predstavljene situacije, ki bi lahko zahtevale poseben premislek ali skrb pri uporabi
farmakogenomskih tehnologij v zdravstveni praksi. Nabor situacij smo oblikovali na podlagi pregleda
mednarodne strokovne literature.
Prosimo, da podate stopnjo strinjanja s trditvijo, da navedena vsebina predstavlja zaskrbljujoč etični problem. Na
4-stopenjski lestvici strinjanja odgovor 1 pomeni, da se z navedeno trditvijo “ne strinjate”, odgovor 4 pa, da se z
navedeno trditvijo “strinjate”.
Če bi ţeleli podati dodatno mnenje na posamezno vprašanje, ga lahko zapišete v okvirček, namenjen vpisu
komentarjev.
Za začetek izpolnjevanja kliknite "Naslednja stran".
doc. dr. Mitja Kos, mag. farm.
predstojnik katedre za socialno farmacijo
Jan Črnič
študent Fakultete za farmacijo
Opomba: V primeru nejasnosti ali težav pri izpolnjevanju vprašalnika smo dostopni na tel.: 01 4769 686 oz. po
e-pošti: mitja.kos@ffa.uni-lj.si
Farmakogenomika je področje, ki proučuje, kako genska variabilnost med ljudmi vpliva na posameznikov odziv
na zdravilo. Farmakogenomsko testiranje lahko omogoči izbor ustreznega zdravila in odmerek tega zdravila, s
čimer dosežemo večjo varnost in učinkovito uporabo zdravil.
1. Neugodni rezultati farmakogenomskega testa, ki napovedujejo, da zdravilo za testiranega pacienta ne bo varno
ali učinkovito, so večinoma verjetnostne narave, zato je moţno, da bi zdravilo pacientu kljub tem rezultatom
lahko koristilo. Izvajalci zdravstvenih storitev bi lahko pacientu zaradi teh neugodnih rezultatov
farmakogenomskega testa preprečili dostop do določenega zdravila.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:
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2. Farmakogenomski test bi lahko razkril nenamerne, dodatno pridobljene informacije, npr. tveganja oz.
nagnjenosti k pojavu določenih bolezni, ki bi lahko napovedovale zdravstveno problematiko pacienta v
prihodnosti in bi ga zaradi tega lahko bremenile.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 - se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

3. Ker je farmakogenomika dinamično raziskovalno področje, lahko v prihodnosti pričakujemo odkritja novih
povezav med genotipom testiranega pacienta in odzivom na zdravilo ali tveganji za pojav bolezni. Zaradi takih
novih odkritij bi pacientov genotip, ki je bil določen s farmakogenomskim testiranjem, lahko povezali z
novimi farmakogenomskimi značilnostmi ali tveganji za pojav bolezni in tako pacienta bremenili z novimi
informacijami, ne da bi ta pristal na pridobitev teh podatkov.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

4. Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, bi lahko bili vzrok za diskriminacijo testiranca. Na
podlagi rezultatov farmakogenomskega testiranja bi lahko zdravstvene zavarovalnice ljudem določale
zavarovalne premije ali jim odrekale zdravstveno zavarovanje, delodajalci pa bi jih lahko uporabljali pri
odločanju, koga zaposliti ali odpustiti.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:
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5. Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, bi lahko bili vzrok za stigmatizacijo testiranca. Če
pacientu farmakogenomsko testiranje odkrije neodzivnost na zdravilo ali informacije o tveganju za pojav
bolezni, bi pacienta lahko stigmatizirali kot »bolnega«, ali pa bi ga, zaradi odkrite neodzivnosti na zdravilo,
označili kot »teţavnega za zdravljenje«.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

6. Če farmakogenomsko testiranje odkrije neodzivnost pacienta na določeno zdravilo ali informacijo o tveganjih
za pojav bolezni, bi to lahko imelo za pacienta negativne psihološke posledice, kot so strah pred gensko
diskriminacijo in stigmatizacijo, tesnobo glede njegove zdravstvene prihodnosti, vplivalo pa bi lahko tudi na
njegovo samopodobo ali načrte za prihodnost.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

7. Druţinski člani testiranega pacienta so mu gensko podobni oziroma sorodni. Če tretje osebe poznajo
informacije, pridobljene s farmakogenomskim testiranjem, bi lahko predpostavljale, da te informacije veljajo
tudi za druţinske člane testiranega pacienta. Zaradi tega bi kakršno koli breme negativnih posledic
farmakogenomskega testiranja (diskriminacija, stigmatizacija, preprečevanje dostopa do zdravil ...) poleg
pacienta lahko prizadelo tudi njegove sorodnike.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
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V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

8. Druţinski člani testiranega pacienta so mu gensko podobni oziroma sorodni. Zaradi tega bi, v nekaterih
primerih, lahko preko farmakogenomskega testiranja pacienta njegovi sorodniki brez svoje privolitve pridobili
lastne farmakogenomske informacije.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

9. Farmakogenomsko testiranje bo razkrilo občutljive osebne podatke testiranega pacienta. Razkritje teh
podatkov tretjim osebam brez pacientove odobritve (npr. zaradi neustreznega hranjenja ali neustrezne
zaščite podatkov) bi lahko imelo zanj škodljive posledice.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

10. Zaradi lastnih interesov bi lahko dostop do podatkov in uporabo podatkov farmakogenomskega
testiranja upravičevale in zahtevale tudi tretje osebe. Raziskovalne ustanove bi lahko podatke, pridobljene s
farmakogenomskim testiranjem, uporabile za izvajanje raziskav. Zdravstvene zavarovalnice bi lahko podatke
uporabile za natančnejšo določitev tveganja, ki ga predstavlja zavarovanje testiranca, policija pa bi lahko
uporabila podatke pri forenzičnih raziskavah ... Tak dostop do podatkov in uporaba podatkov
farmakogenomskega testiranja bi lahko bil odobren tudi brez pacientove privolitve.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
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3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

11. Tretje osebe, ki hranijo vzorce DNK in podatke, pridobljene s farmakogenomskim testiranjem, bi jih
lahko začele prodajati (npr. ustanovam, ki izvajajo raziskave ...).
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

12. Če je neko zdravilo odobreno za uporabo pri skupini pacientov z določenim genotipom, tretje osebe lahko
izvedo, kateri genotip ima pacient, ki to zdravilo prejema, kar ogroţa zasebnost njegove
farmakogenomske informacije.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

13. Informacije, ki se nanašajo na farmakogenomsko testiranje (npr. tveganja in koristi), so lahko tako obseţne
in kompleksne, da bo pacient te podatke teţko razumel in zato njegov prostovoljni pristanek na
farmakogenomsko testiranje morda ne bo pristen.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
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4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

14. Omejitev svobode odločanja bo prizadela tiste paciente, ki se ne bodo ţeleli farmakogenomsko testirati (npr.
ker jih skrbijo negativne posledice testiranja ...), bi pa ţeleli prejemati zdravilo, katerega uporaba je pogojena z
izvedbo in ustreznimi rezultati farmakogenomskega testa. Farmakogenomsko testiranje kot pogoj za
prejemanje zdravila lahko v takem primeru deluje kot prisila.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

15. Farmakogenomsko testiranje bi se lahko uvajalo kot obvezen program za vse drţavljane. Tak program bi
ljudi, ki se ne bi ţeleli testirati, prisilil v farmakogenomsko testiranje.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

16. Farmakogenomsko testiranje otrok bi lahko odkrilo informacije, ki bi vplivale na njegovo odraščanje in bi
bile zanj pomembne celo ţivljenje, kljub temu, da jih kot odrasla oseba morda ne bi ţelel izvedeti.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
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V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

17. Zasebni laboratoriji ponujajo farmakogenomsko testiranje neposredno strankam zaradi lastnih
komercialnih koristi. Če rezultatov farmakogenomskega testiranja ne interpretirajo ustrezno usposobljeni
zdravstveni delavci, bi lahko rezultati testiranja pacientu tudi škodovali.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

18. Če bi farmacevtska podjetja v procesu razvoja novih zdravil upoštevala genske kriterije, bi lahko pri
razvoju tehnologij prišlo do zapostavljanja skupin ljudi z redkejšimi genotipi, saj se tak razvoj
farmacevtskim podjetjem ne bi zdel ekonomsko smiseln (populacije »genotipa sirot«). Skupine z redkejšimi
različicami genotipa najverjetneje ne bi bile deleţne koristi farmakogenomskih testov in razvitih zdravil, kar bi
dodatno poglobilo neenakost zdravstvenega stanja populacije.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

19. Nekatere genske variacije, ki napovedujejo pacientov odziv na zdravilo ali pojavnost bolezni, se bolj pogosto
pojavljajo pri določenih rasnih oz. etničnih skupinah. Podatki, pridobljeni s farmakogenomskim testiranjem, bi
lahko okrepili ţe vzpostavljene razlike med temi skupinami, kar bi lahko vodilo v rasno diskriminacijo,
negativno označevanje ter stereotipizacijo rasnih oz. etničnih skupin.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
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3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

20. Nekatere genske variacije, ki napovedujejo pacientov odziv na zdravilo, se bolj pogosto pojavljajo pri
določenih rasnih oz. etničnih skupinah. Zaradi tega bi lahko namesto določanja genskih variacij postavili raso
kot kriterij za predpisovanje oziroma omejitev predpisovanja določenih zdravil, ali pa bi
farmakogenomsko testiranje uporabljali le pri rasnih skupinah, kjer je pojavnost ustreznih genskih
variacij največja.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

21. Zaradi splošne uporabe farmakogenomskega testiranja in pomena genov pri odzivu na zdravilo bi ljudje
lahko začeli preveč poudarjati pomen genov pri dojemanju sebe in svojega zdravja ter razmišljati, da
genotip, neodvisno od posameznikove volje in delovanja, določa lastnosti, kot so obnašanje, inteligenca,
osebnost, sposobnosti, pojav bolezni ...
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

22. Ker ne vemo, ali bodo koristi farmakogenomike odtehtale finančno breme, bi lahko javno financiranje
farmakogenomskih tehnologij preveč omejilo sredstva za zagotavljanje drugih zdravstvenih storitev, ki
imajo bolj jasno definirano korist za druţbo.
Vsebina trditve zame predstavlja zaskrbljujoč etični problem.
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1 - se ne strinjam
2 - deloma se ne strinjam
3 - deloma se strinjam
4 – se strinjam
V primeru, da bi želeli podati komentar na zgornjo trditev, ga zapišite v prostor za besedilo:

Prosimo vas, da odgovorite na spodnja vprašanja, s katerimi želimo pridobiti nekaj demografskih podatkov.
Spol:
Moški
Ţenski
Ne ţelim odgovoriti
V katero starostno kategorijo spadate?
≤ 29 let
30 do 39 let
40 do 49 let
50 do 59 let
≥ 60 let
Ne ţelim odgovoriti
Na kateri fakulteti poučujete?
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Ne ţelim odgovoriti
Izberite vašo delovno mesto.
Učiteljsko delovno mesto
Asistentsko delovno mesto
Mladi raziskovalec
Ne ţelim odgovoriti
Ali v okviru svojega delovnega mesta opravljate samo raziskovalno delo in niste vključeni v pedagoški
proces fakultete?
Da
Ne
Ne ţelim odgovoriti
Ali se v okviru vašega dela neposredno ukvarjate s področjem genetike oz. z genetiki sorodnim
področjem?
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Da
Deloma da, ni pa to primarno področje mojega dela.
Ne
Ne ţelim odgovoriti
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
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