
Pieniądze ukryte w genach 
Coraz więcej firm próbuje 
zarobić na testach 
genetycznych, które służą 
do wykrywania chorób, wad 
rozwojowych, ale też takich 
mających pomóc schudnąć 
lub odnieść sukces w sporcie. 
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Jeden z warszawskich salonów spa. 
W ofercie masaże, sauna fińska i.... te
sty genetyczne. - Z tych badań dowie 
się pan, jaki powinien uprawiać sport 
- mówi recepcjonistka, która prosi o za
chowanie anonimowości. Wystarczy, 
że oddam trochę śliny do probówki i za
płacę... 2 tys. zl. - Takie badania są bar
dzo modne wśród celebrytów - prze
konuje kobieta. 

Według firmy konsultingowej Glo
bal Industry Analysts Inc globalny ry
nek analizy genetycznej będzie wart 
2,2 mld dol. w 2017 r. W przypadku Pol
ski brak dokładnych, niezależnych wy
liczeń. Spółka kapitałowa Inno-Gene, 
która koncentruje się na inwestowa
niu w testy genetyczne, twierdzi, że 
w 2015 r. jego wartość wyniosła 
80 mln zl. W 2018 r. ma to już być 
200 mln zł. - To dane szacunkowe - przy
znaje Cezary Ziarkowski, członek za
rządu spółki Inno-Gen, której strate
gia do 2018 r. zakłada podwojenie udzia
łu w rynku badań genetycznych (z sza
cowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. 
w 2018 r.). - Na podstawie naszych ob
serwacji szacujemy, że rynek rośnie 
o mniej więcej 20 proc. rocznie - prze
konuje dr Sebastian Pukszta z Labo
ratorium Genetycznego „Invicta". 
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Zdrowegeny.pl 
Gen od i eta 

2369 zl 
Rak piersi i jajnika 

419 zl 

Vitagenum 
Test 40-latka 

879 zl 
Ciąża 

519 zl 

Vimed 
Sportsensor 

1776 zl 
Gastrointestinal sensor 

1947 zl 

Invicta 
Predyspozycje 
do nowotworów 

750 zl 

Widać to m.in. po zachowaniach in
westorów. Fundusz MCI, mającyjuż 
w portfelu czołową polską spółkę ge
netyczną Genomed, zainwestował 
w zeszłym roku w Zdrowegeny.pl. 
- Chcieliśmy rozwinąć platformę on
line na rynku testów genetycznych 
skierowanych głównie do klientów in
dywidualnych - mówi Tomasz Danis, 
partnerwMCI Capital TFI. Natomiast 
Genomed w 2015 r. osiągnął wzrost 
przychodów o 32 proc., choć spółka 
odnotowała raczej skromny zysk net
to w wysokości nieco ponad 4 tys. zł. 
- Spowodowane to było głównie inwe
stycjami w budowę drugiego labora
torium - tłumaczy Danis. 

Najważniejsze publiczne i prywat
ne ośrodki badań genetycznych kon
centrują działalność na obszarach stric
te medycznych, czyli diagnostyce ge

netycznej dostarczającej dane na po
trzeby leczenia konkretnych schorzeń 
lub zaburzeń, diagnostyce prenatalnej, 
a także nabadaniu predyspozycji do 
chorób. - To obszary o największym po
tencjale bizne sowym - twierdzi dr Pu
kszta. D rugim kierunkiem, w którym 
rozwija się genetyka konsumencka, są 
testypomagające dobrać optymalną 
dietę, schudnąć czypoznać swoje pre
dyspozycje sportowe i według nich np. 
rozwijać aktywność fizyczną. - Obser-
wujemymodę na testy paramedyczne 
tego typu - przyznaje Ziarkowski. 

Propagatorzy tych badań określa-
jąje mianem genetyki stylu życia. To 
właśnie o tego typu testach można co
raz częściej usłyszeć na siłowniach 
i w klubach fitnessowych. - Pod wpły
wem zapytań od klientów wprowa-
dziliśmy do oferty Zdrowegeny.pl ba

dania profilu metabolicznego czło
wieka, ale na razie jest za wcześnie, 
aby ocenić ich popularność i wielkość 
rynku - mówi Danis. - Poziom sprze-
dażyjest większy, niż oczekiwaliśmy 
- dodaje. Ze strony Zdrowegeny.pl 
można się dowiedzieć, że to badanie 
przeprowadziły gwiazdy: Agnieszka 
Szulim, Joanna Krupa, Katarzyna Ci
chopek czy Martyna Wojciechowska. 

Badania z zakresu genetyki stylu 
życia oferuje też ekskluzywna klinika 
Vimed, specjalizująca się w medycy
nie spersonalizowanej. - Odchudzanie 
prowadzone na podstawie badań ge
netycznych jest ok. 2,5 razy skutecz
niejsze od leczenia zgodnego z ogól
nymi wskazówkami dietetycznymi i le
karskimi - tłumaczy tę decyzję dr Ja
cek Rączewski, dyrektor medyczny kli
niki Vimed. Powody zapewne były rów

nież biznesowe. Jeden test kosztuje od 
tysiąca do nawet kilku tysięcy złotych. 
Za to na sprzedaży tańszych, ale mniej 
złożonych badań, wyrasta Yitagenum 
z Lubelskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego. - Już nie jesteśmy start-
upem - mówi drinż. Adam Kuzdra-
liński, współzałożyciel firmy, która po
wstała trzy lata temu dzięki wsparciu 
pozyskanemu od Wschodniej Sieci 
Aniołów Biznesu w wysokości ok. 
2 mln zł. Rozwój Yitagenum jest na ty
le znaczący, że firma szykuje właśnie 
ekspansję na rynki duński i niemiecki. 
- Zamierzamy zdobyć liczącą się po
zycję w Europie na rynku genetyki sty
lu życia - twierdzi dr Kuzdraliński. 

- Największą barierą w rozwoju ryn
ku testów genetycznych jest niska świa
domość klientów odnośnie do tego, 
czym one właściwie są i do czego służą 
- uważa Tomasz Danis. Ale nie trudno 
odnieść wrażenie, że za tym brakiem 
wiedzy klientów kryje się coś jeszcze. 

- W Polsce panuje samowolka 
w kwestii dostępu do testów gene
tycznych. Brakuje przepisów mó
wiących, jakie podmioty mogą je ofe
rować, regulujących przechowywa
nie próbek, wyników badań i danych 
pacjentów oraz określających wymogi, 
jakie mają spełniać oferowane testy 
- mówi dr Julia Kapelańska-Pręgow-
ska z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Na te problemy zwrócił 
również ostatnio uwagę rzecznik praw 
obywatelskich Adam Bodnar w pi
śmie do ministra zdrowia. „W opinii 
Ministra Zdrowia konieczne jest pod
jęcie działań legislacyjnych" - brzmia
ła odpowiedź ministerstwa na ten list. 
- Brak regulacji hamuje rozwój - pod
sumowuje Ziarkowski. o 
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