
Wstęp

Medycyna translacyjna (ang. translational me-
dicine) jest pojęciem, które coraz częściej poja-
wia się w publikacjach oraz materiałach kongreso-
wych oraz wypowiedziach polityków zdrowotnych, 
zwłaszcza szczebla europejskiego, czy wreszcie 
w oficjalnych stanowiskach firm farmaceutycznych. 
W artykule postanowiono pokrótce przybliżyć to 
pojęcie oraz wskazać na pola styczne medycyny 
translacyjnej z medycyną rodzinną.

Skąd pochodzi i czym jest medycyna 
translacyjna?

Jak pisze Tomasz J. Guzik, „Medycyna transla-
cyjna [...] obejmuje złożony proces, prowadzący 
do czerpania korzyści klinicznych z podstawowych 
odkryć naukowych, a więc w pewnym sensie ‘tłu-

maczenia’ odkryć podstawowych na język indywi-
dualnych chorób” [1]. Medycynę translacyjną moż-
na także postrzegać jako próbę „przetłumacze-
nia” zdobyczy badań laboratoryjnych, a zwłaszcza 
gwałtownie przybywającej wiedzy na temat gene-
tycznych uwarunkowań zdrowia i chorób, na język 
działań, które przynoszą poprawę zdrowotności 
populacji [2].

Na rycinie 1 wyjaśniono zależności, jakie pró-
buje swoim zakresem objąć medycyna translacyj-
na. Jak widać, wykracza ona poza często przytacza-
ne motto “from bench to the bedside” (z laborato-
rium do łóżka chorego), obejmując także poziom 
małych grup pacjentów, społeczności lokalnej oraz 
populacji. dzięki temu stara się łączyć ze sobą ob-
serwacje pochodzące z badań laboratoryjnych (po-
ziom molekuł i komórek), z klasycznymi badaniami 
klinicznymi (poziom tkanek i organów) oraz zagad-
nieniami podejmowanymi przez badania z zakresu 
zdrowia publicznego (poziom populacji) [3].

 Streszczenie  Medycyna translacyjna jest pojęciem, które coraz częściej pojawia się w publikacjach naukowych oraz 
wypowiedziach polityków zdrowotnych. Głównym celem medycyny translacyjnej jest przełożenie zdobyczy badań 
podstawowych na poprawę zdrowotności populacji. W artykule dokonano zwięzłego opisu medycyny translacyj-
nej. Szczególną uwagę położono na opis pól stycznych medycyny translacyjnej z medycyną rodzinną. Postępująca 
informatyzacja polskiej służby zdrowia sprawia, że rozwiązania wypracowane przez medycynę translacyjną znajdą 
coraz szersze zastosowanie w codziennej pracy lekarzy rodzinnych. Z kolei informacje, wprowadzane do systemów 
elektronicznych przez lekarzy rodzinnych, będą stanowiły ważne źródło dalszego rozwoju medycyny translacyjnej. 
Słowa kluczowe: medycyna translacyjna, medycyna rodzinna, e-recepty, elektroniczne konto pacjenta.

 Summary  Translational medicine is a concept present more and more often in scientific publications, and health-
care politicians’ statements. The main aim of translational medicine is “translation” of the findings of basic research 
into the improvement of health across population. In this paper, a conscious description of translational medicine was 
provided. Special attention has been put on the common grounds for translational medicine and family medicine. 
Continuous development of IT systems within Polish healthcare will lead to increased use of translational medicine 
solutions in day to day clinical practice of family doctors. On the other hand, information uploaded to the electronic 
systems by family physicians will be an important source of further development of translational medicine.
Key words: translational medicine, family medicine, e-prescription, electronic health record.
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Co medycyna translacyjna ma wspólnego  
z codzienną pracą lekarza rodzinnego?

What translational medicine has in common with family physician’s 
daily practice?
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koncepcja medycyny translacyjnej nie jest za-
tem do końca nowa, i słusznie można zauwa-
żyć, że taki sam cel stawiali sobie pionierzy badań 
medycznych, z Pasteurem i innymi luminarzami  
XIX-wiecznej medycyny na czele.

Elementem, który przeważył jednak w ostatnim 
czasie szalę na korzyść wyodrębnienia medycyny 
translacyjnej jako pojęcia, jest niespotykany wręcz 
przyrost wiedzy medycznej. dobitnie wskazuje na 
to liczba około miliona rekordów, odpowiadają-
cych pojedynczym publikacjom, jakie zawiera ba-
za danych PubMed/MEdLINE za rok 2010. Liczba 
ta przekracza dalece możliwości percepcji poje-
dynczego człowieka. Jednocześnie pojawia się sy-
tuacja paradoksalna: mimo stałego wzrostu nakła-
dów na badania biomedyczne w USA i krajach Eu-
ropy Zachodniej maleje liczba leków, które trafiają 
do rejestracji, a następnie do codziennej praktyki. 
Jest to zjawisko szczególnie niepokojące firmy far-
maceutyczne, które ponoszą z tego tytułu niemałe 
straty. Jak się jednak okazuje, coraz mniejsza licz-
ba leków, których korzystne własności potwierdzo-
no w badaniach laboratoryjnych czy na modelach 
zwierzęcych, trafia ostatecznie do rejestracji. Jak się 
szacuje, ponad 70% leków, które trafiają do badań 
klinicznych I fazy, zostaje negatywnie zweryfiko-
wana w kolejnych fazach badań [1]. Nieuchronnie 
rodzi się więc nowa konieczność – „zarządzania” 
informacjami medycznymi. W firmach farmaceu-
tycznych powstają więc specjalne działy, zajmują-
ce się tym zagadnieniem [4], a do grona gremiów 
medycznych dołącza się coraz częściej „informa-
tyków biomedycznych” jako osoby profesjonalnie 
przygotowane do takiego zarządzania „potokiem” 
informacji [5]. 

Powodów, dla których przerwany jest łańcuch 
przepływu informacji między badaniami podsta-
wowymi a badaniami klinicznymi i poziomem po-
lityki zdrowotnej, wskazywać można wiele. Jednym 
z nich jest brak efektywnej komunikacji między 
badaczami przedklinicznymi a klinicznymi, które 
to obie grupy naukowców udają się na odmienne 

kongresy, publikują w różnych od siebie czasopi-
smach, a często nawet posługują się odmiennym 
językiem do opisu tych samych zjawisk biologicz-
nych. dobrym odzwierciedleniem tej sytuacji jest 
tradycyjny model nauczania, funkcjonujący na-
dal na wielu uczelniach medycznych, w których 
przedmioty przedkliniczne nauczane są w całko-
witym oderwaniu od przedmiotów klinicznych. 
Nie bez znaczenia, dla utrudnienia wykorzysta-
nia badań przedklinicznych przez klinicystów, jest 
także fakt, że modele tkankowe czy zwierzęce nie 
w pełni oddają sytuację w organizmie człowieka 
[6]. W rezultacie, interwencje, które potwierdziły 
swoją skuteczność w badaniach przedklinicznych, 
nie przynoszą spodziewanych efektów u chorych. 
Spektakularnym przykładem takich zależności jest 
brak skuteczności klinicznej witamin przeciwu-
tleniających w zapobieganiu schorzeniom układu 
sercowo-naczyniowego, mimo stwierdzenia takie-
go działania w modelach zwierzęcych. Przeciw-
nie, ostatnio publikowane metaanalizy wskazują 
na znaczną szkodliwość witaminy E, stosowanych 
w wysokich dawkach u człowieka.

Medycyna translacyjna  
a medycyna rodzinna

Ostatecznym celem medycyny translacyjnej jest 
opracowanie nowych terapii celem poprawy zdro-
wotności populacji. O ile pierwsza część tej za-
leżności w znacznej mierze (choć nie całkowicie, 
o czym dalej) wykracza poza zakres medycyny ro-
dzinnej, o tyle implementacja interwencji na pozio-
mie pacjentów, społeczności i większości – na po-
ziomie populacji, jest domeną medycyny rodzinnej. 
Gdzie bowiem lepiej, niż w podstawowej opiece 
zdrowotnej, lekarze mogą na co dzień realizować 
działania z zakresu prewencji, screeningu, i skutecz-
nego leczenia wielu chorób. Coraz częściej dzieje 
się to nie tylko na bazie wytycznych klinicznych, 
będących swoistą formą aplikacji medycyny trans-

Rycina 1. Zależności w obrę-
bie obszaru badań biome-
dycznych, obejmowanego 
przez medycynę translacyjną. 
Wyjaśnienia w tekście
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lacyjnej w codziennej praktyce lekarskiej. Poziom 
złożoności procesu decyzyjnego, jaki podejmować 
muszą lekarze rodzinni, coraz częściej wymagać 
będzie zastosowania rozwiązań o charakterze sys-
temów wspomagania decyzji (ang. decision support 
systems), wykorzystujących sztuczną inteligencję, 
obejmującą zdolność przetwarzania zwykłego ję-
zyka [5]. dodać należy, że systemy takie coraz czę-
ściej dostępne są on-line oraz wbudowywane są 
w software, z którego na co dzień korzystają lekarze 
rodzinni. Programy komputerowe do obsługi gabi-
netu lekarze rodzinnego, posiadające coraz czę-
ściej słowniki leków, rozpoznań medycznych itd., 
oraz pozwalające generować zestawienia pacjen-
tów posiadających określoną charakterystykę (np. 
mężczyźni po 50. r.ż., którzy w ciągu ostatnich 5 lat 
nie mieli wykonanego badania cholesterolu) czy też 
automatyczne przypomnienia dla pacjentów (kiedy 
stawić się na wizytę kontrolną, jak przyjmować zle-
cone leki), mogą być tego przykładem. Coraz czę-
ściej mówi się o uwzględnieniu w takich systemach 
informacji genetycznych w celu poprawy skutecz-
ności podejmowanych decyzji klinicznych.

Jedną z metod wykorzystywanych w medycy-
nie translacyjnej jest standaryzacja informacji me-
dycznych, która w następstwie ułatwia ich porów-
nywanie i wykorzystanie. Stosowana na co dzień 
w naszym kraju, opracowana przez WHO między-
narodowa klasyfikacja chorób i problemów zdro-
wotnych ICd-10, jest tego znakomitym przykła-
dem. dzięki jej wykorzystaniu można łatwo śledzić 
dynamikę przyczyn zachorowań, zwolnień lekar-
skich czy zgonów, a stąd tylko krok (przy dobrej 
woli decydentów, oczywiście) do zaprojektowania 

i realizacji interwencji, które mogą realnie wpływać 
na stan zdrowia populacji.

Postępująca informatyzacja polskiej służby zdro-
wia powoduje, że lekarze rodzinni przestaną być na 
co dzień li tylko „konsumentami” rozwiązań dykto-
wanych przez medycynę translacyjną. Wdrażany 
w naszym kraju system e-recept oraz elektronicz-
ne konto pacjenta („e-konto”, ang. electronic he-
alth record) stwarzają bowiem medycynie rodzin-
nej nową jakość. Ogromne liczby danych, niedo-
stępne obecnie w praktyce do celów naukowych, 
gdyż zawarte w papierowej dokumentacji pacjen-
tów, rozsianej między domem pacjenta, poradnią 
lekarza rodzinnego a często także laboratorium, 
pracownią rentgenowską, poradnią specjalistyczną 
i szpitalem, będą dzięki tym nowym rozwiązaniom 
dostępne w jednym miejscu i czasie, w pełnej wer-
sji, nie podlegającej zniekształceniu. Pozwoli to le-
karzowi rodzinnemu mieć wgląd do wielu, niedo-
stępnych obecnie, informacji. Co więcej, uczyni go 
ważnym źródłem tych informacji, które posłużyć 
mogą także innym interesariuszom w obrębie me-
dycyny i jej otoczenia. Jeśli bowiem co najmniej 
80% zdarzeń zdrowotnych „obsługiwanych” jest 
przez lekarzy rodzinnych, to liczba informacji, któ-
re będą oni generować i archiwizować w miejscu 
ogólnie dostępnym dla pacjenta oraz pracowników 
służby zdrowia, pozwoli na ocenę, na poziomie 
populacji, wielu zjawisk, które obecnie z powodów 
organizacyjnych i finansowych całkowicie umyka-
ją obserwacji. dla przykładu wspomnieć tu można 
nie w pełni skuteczny w naszym kraju system zgła-
szania chorób zakaźnych czy raportowania niepo-
żądanych działań leków. 
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