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„ Personalizowana medycyna to zastosowanie 

diagnostycznych i profilaktycznych metod 

pozwalających lepiej postępować z konkretnym 

schorzeniem indywidualnego pacjenta lub badać 

predyspozycje do zachorowania…”

„Personalizowana medycyna pozwoli ocenić 

ryzyko, postawić diagnozę, ustalić właściwe 

leczenie, nakierowane na charakterystyczne 

cechy chorego zapewniając większe 

bezpieczeństwo i wyższą jakość życia”



Tradycyjny* paradygmat oparty na

fizjologii choroby, czyli poszukiwanie

leku w oparciu o widoczne symptomy

powoli zostaje wyparty.

Medycyna* przyszłości ma badać

molekularne mechanizmy choroby oraz

identyfikować geny odpowiedzialne za jej

powstanie, aby możliwe było opracowanie

precyzyjnego leku działającego na ściśle

określony cel.



*

Załóżmy że obaj Panowie mają migrenę i dostają te same leki.

Innymi słowy to tak jakby ubrać ich w garnitury o tym samym rozmiarze.



*Heterogenność przyczyn schorzenia – polimorfizmy

genowe:

Np. w  rodzinnej kardiomiopatii przerostowej

czy zespole przedłużonego odcinka QT

* W najbliższych latach spodziewana jest zmiana

klasyfikacji z klinicznej na molekularną



*

*Główne punkty:

Profilaktyka

Diagnoza

Leczenie





*Przeprowadzenie testów
farmakogenetyczne przed
zastosowaniem farmakoterapii
pozwoli przewidzieć jak dany
pacjent odpowie na leczenie.

*Medycyna personalizowana ma 
polegać na podaniu odpowiedniego
leku, w optymalnej dawce, 
odpowiedniej osobie we właściwym
czasie.
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DNA (genom)

RNA (transkrypty)
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(np., enzymy)

metabolity

Standardowy cykl biochemiczny



Sekwencjonowanie ludzkiego

genomu

(Genomika)

Polimorfizmy ~ 10,000,000

Profile ekspresji genów

(Transkryptomika)
Mikromacierze ~ 25,000 transkryptów

genów

Białka

(Proteomika)

Analiza produktów białek ~ 100,000

Metabolomy

(Metabolomika)
Małe cząsteczki metabolitów ~ 5000

Nowe biomarkery
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Osoba z 

profilem A

Osoba z 

profilem B

Dwa różne

“fenotypy” – t.j.

współczynniki

przeżyć

Wpływ fenotypu osoby na przeżycie





Leki przeciwnowotworowe
zaakceptowane przez FDA

Wang L et al. N Engl J Med 2013;364:1144-1153.
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*Personalizowana medycyna jest na

obecnym etapie jeszcze w fazie badań

klinicznych i tylko niewielkie obszary są

gotowe do wykorzystania praktycznego.



Wcze* śniejsze wykrycie choroby: testy wykazujac̨e predyspozycje do 
zachorowania na konkretną chorobę. Zmiana modelu medycyny z 
„reaktywnej” na prewencyjna.̨

Wyb* ór optymalnej terapii: zamiast długotrwałego podawania leków, 
które nie działają bad̨ź wywołują skutki uboczne, lek dobiera się
odpowiednio do profilu chorego. 

Mniej* niepozą̇danych reakcji na leki: Genetyczne testy diagnostyczne i
algorytmy komputerowe pozwolą określić, jakie leki należy stosować, a 
jakich unikać.

Lepsza* współpraca z pacjentem: często zdarza się, że pacjenci
nieregularnie przyjmują przepisane leki. Możliwość sprawdzenia, czy
lek jest przyjmowany, daje choremu większe poczucie kontroli nad
leczeniem. 



Nowe* i lepiej dobrane cele terapeutyczne dla leków w rozwoju
przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego: wykrycie
swoistych defektów molekularnych, stanowiących cel dla
skutecznego leku w spersonalizowanej terapii oznacza bardziej
konkretne i świadome zastosowanie interwencji farmakologicznej, 
co łączy się z obniżeniem kosztów leczenia. 

Szybsze* , mniej kosztowne i ulepszone próby kliniczne leków: testy 
molekularne pozwolą wyselekcjonować do badań osoby, które
powinny najlepiej zareagować na dany lek. 

Zmniejszenie* ogólnych kosztów opieki zdrowotnej: mniej
niepotrzebnych lub niewłaściwych interwencji, mniej
niepożądanych działań leków, więcej medycyny prewencyjnej
oznacza zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. 



*Medycyna personalizowana stwarza najlepsze szanse na

skuteczną profilaktykę chorób

*Metody molekularnej diagnostyki pozwalają na dokładną

analizę struktury i etiopatogenezy chorób

*Leczenie przy zastosowaniu metodyki parsonalizowanej

medycyny pozwala leczyć skuteczniej i z małym narażeniem

na działanie niepożądane leków.

*Pacjent jest zatem beneficjentem medycyny

personalizowanej.



*


