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РЕЗЮМЕ

У статті представлено сучасний погляд на персоналізовану (прецизійну) медицину та обговорено роль досліджень геному, глікобіому, 
мікробіому у підборі індивідуалізованого лікування. Наведено актуальні дані про можливості таргетної імунотерапії раку. Проаналізо-
вано сучасні можливості персоналізованої терапії та перспективи її розвитку.
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ОГЛЯДИ

Розвиток генетики, молекулярної та клітинної біології змінили 
уявлення про природу багатьох захворювань, підходи до їх лікування 
та профілактики. Не дивлячись на впровадження уніфікованих міжна-
родних протоколів лікування різних захворювань, у сучасній науці ак-
тивно розвивається новий напрямок – персоналізована або прецизійна 
медицина [3, 9, 10]. Остання передбачає індивідуальний підхід до ліку-
вання захворювань, що базується на результатах досліджень геному, 
протеому, глікобіому, мікробіому конкретного пацієнта [3, 4, 5].

На сьогоднішній день персоналізована терапія переважно засто-
совується у невеликих груп пацієнтів із рідкісними захворюваннями 
і/або у випадку неефективності загальноприйнятих методів лікуван-
ня чи наявності протипоказань до них [4, 10]. Основними векторами 
персоналізованої медицини є рак, ожиріння, бронхіальна астма, цу-
кровий діабет, психічні захворювання, подагра та ін. [7, 15]. 

Виникнення персоналізованої медицини обумовлено недостат-
ньою ефективністю загальноприйнятих методів лікування та спроба-
ми науковців прогнозувати дію фармпрепаратів у окремих пацієнтів. 
Адже відомо, зокрема, що результативність застосування антидепре-
сантів становить не більше 40 %, протипухлинної терапії – 75 % [15, 
24]. На думку вчених, створення великих баз даних за результатами 
великих популяційних досліджень геному дозволить моделювати 
транскриптомний профіль лікарських засобів [24].

Персоналізована медицина – це на сьогоднішній день логічний 
результат актуальної у світі тенденції до редукціонізму в лікувальній 
практиці, коли захворювання дедалі частіше розглядається на моле-
кулярному рівні [5]. Вже зараз при виборі хіміотерапії в онкологічних 
хворих вирішальними є результати молекулярних досліджень, а не 
вид пухлини і стадія захворювання [25].

Розвитку персоналізованої медицини також сприяє збільшення 
кількості біобанків у світі, де зберігаються стовбурові клітини пуповин-
ної крові, інші тканини та клітини людини, що можуть бути аутологічно 
використані з метою лікування хвороб. Персональне зберігання біома-
теріалу розглядається як різновид біострахування і набуває популяр-
ності в країнах з високими соціальними стандартами.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 
У наукових публікаціях термін «персоналізована медицина» впер-

ше з’явився у 1999 р., хоча концепцію персоналізованої медицини 
було сформульовано ще в ранні 1960-і [10]. Досі тривають дискусії, 
який термін є більш коректним – «персоналізована» чи «прецизійна» 
медицина, і хоча це взаємозамінні поняття, визначення «прецизійна 
медицина» застосовується переважно у науковому аспекті, а «персо-
налізована» – у клінічній практиці [9]. 

У 2016 р. термін «персоналізована медицина» було офіційно за-
тверджено Національною службою здоров’я Англії (NHS England),  
а «прецизійна медицина» – у 2015 р. [9]. Так, Об’єднане Королівство 
Великобританії та Північної Ірландії стало першою державою, що 
впровадила персоналізовану медицину в практичну охорону здоров’я 
[9]. На сьогоднішній день персоналізована медицина активно роз-
вивається, чому сприяє комерціалізація геноміки, протеоміки, біоін-
форматики та біобанкінгу. 

РОЛЬ ГЕНОМУ У ПЕРСОНАЛІЗОВАНІЙ МЕДИЦИНІ
Основним принципом персоналізованої медицини є підбір ін-

дивідуальної схеми лікування, що базується на визначенні кореля-
ційних зв’язків між генотипом конкретного пацієнта з даними про 
фенотип його захворювання [3]. Це стало можливим завдяки ство-
ренню великих електронних баз даних, які містять результати гено-
типування великих когорт пацієнтів [3]. Наразі описано понад 6 000 
рідкісних хвороб, 80 % яких генетично обумовлені [6]. Найкращим 
прикладом персоналізованої медицини є застосування препарату, 
що потенціює трансмембранну провідність, до якого чутливі лише 
5 % хворих на муковісцидоз із мутацією гена p.Gly551Asp [4]. До 
інших прикладів успішної персоналізованої терапії можна відне-
сти низьковуглеводну дієту, що дозволяє досягнути клінічного по-
кращення при недостатності білка-глюкозного транспортера типу 
1 (синдром дефіциту Glut-1) [6]. Встановлена мутація гена CTPS1 
(cytidine triphospate synthase-1 – цитидинтрифосфатсинтаза-1)  
пояснює схильність до тяжкої форми вітряної віспи і дозволяє  
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алкоголізму [11]. Зміни глікозилювання, а саме посилення процесів 
фукозилювання та сіалування сироваткових глікопротеїнів, відзначе-
но при раку шлунка, товстої кишки, яєчників, молочної залози, про-
стати, легень [1].

РОЛЬ МІКРОБІОМУ У ПЕРСОНАЛІЗОВАНІЙ МЕДИЦИНІ 
З поглибленням уявлень про роль мікрофлори людини у під-

триманні гомеостазу та патогенезі багатьох захворювань (ожиріння, 
метаболічний синдром, хвороба Крона, неспецифічний виразковий 
коліт, атеросклероз та ін.), бактерії розглядаються як окремий орган 
і вектор впливу терапевтичними заходами [8]. Мікробіом людини на-
зивають другим геномом, адже він охоплює триліони бактерій, що 
заселяють організм та інтегровані з ним [16].

Механізм патогенетичного впливу дисбіозу на розвиток захворю-
вань досліджений мало і основні теорії ґрунтуються на зміні травної 
активності мікробіоти та порушенні інтестинальних сигнальних шля-
хів, викликаному дисбалансом кишкових метаболітів, низькомоле-
кулярних сигнальних хімічних сполук, що виділяються бактеріями  
у просвіт кишки, зокрема вторинних жовчних кислот, коротколанцю-
гових жирних кислот [21].

Роль мікробіому в останні роки широко досліджується  
у взаємозв’язку з ожирінням, а модуляція кишкової флори пацієнта 
дедалі частіше розглядається як метод корекції маси тіла [23]. По-
казано зниження індексу маси тіла у хворих на ожиріння за умов за-
стосування деяких пробіотиків [23].

На сьогоднішній день відомо про роль кишкової мікрофлори  
у реалізації ефективності та токсичності фармпрепаратів, зокрема 
встановлено, що кишкова мікрофлора з огляду високої метаболічної 
активності може інгібувати дію цитостатиків та серцевого глікозиду 
дигоксину, а продукт бактеріального метаболізму холіну та карнітину 
триметиламін-оксид бере участь у патогенезі атеросклерозу і може 
визначатися як маркер серцево-судинних захворювань [8].

Одним із напрямків сучасної персоналізованої медицини є транс-
плантація фекальної мікробіоти у лікуванні системних запальних 
захворювань кишківника, метаболічного синдрому, інфекційних за-
хворювань кишківника [21]. Трансплантація фекальної мікробіоти 
схвалена як безпечний і ефективний метод лікування рецидивуючого 
псевдомембранозного коліту, викликаного Clostridium difficile [22]. 
Ефективність трансплантації фекальної мікробіоти у лікуванні мета-
болічного синдрому показана в експериментальних дослідженнях 
[21]. В той же час не отримано переконливих даних про ефектив-
ність трансплантації фекальної мікробіоти у лікуванні хвороби Крона  
та неспецифічного виразкового коліту [21].

ТАРГЕТНА ІМУНОТЕРАПІЯ РАКУ
Найширшого застосування персоналізовані методи лікування на-

були в онкології і в основному базуються на використанні інгібіторів 
тирозинових кіназ й інших моноклональних антитіл та адоптивної 
імунотерапії Т-лімфоцитами [15]. Відкриття в галузі таргетної імуно-
терапії раку з використанням Т-лімфоцитів удостоєні Нобелівської 
премії в медицині й фізіології за 2018 р.

Найперспективнішим методом персоналізованої терапії он-
кологічних захворювань вважається застосування Т-лімфоцитів  
з химерним антигенним рецептором (chimeric antigen receptor), 
так званих CAR-T-лімфоцитів [17]. CAR-T-лімфоцити отримують 
методом генного редагування за технологією коротких паліндром-
них кластерних повторів (CRISPR) з власних T-лімфоцитів пацієнта 
[18]. Ретрансфузовані пацієнту CAR-T-лімфоцити розпізнають по-
верхневі антигени пухлини незалежно від основної системи гістосу-
місності, проліферують і знищують пухлинні клітини за принципом 
реакції з антигеном [17]. У міжнародній базі клінічних досліджень 
зареєстровано понад 500 клінічних випробувань, у яких досліджу-
ється безпечність та ефективність терапії CAR-T-лімфоцитами 
[19]. Найперспективнішим показанням до CAR-T-клітинної тера-
пії вважаються В-клітинні лімфоми, що обумовлено селективною  

скерувати хворого на трансплантацію кісткового мозку як потенцій-
ний метод лікування [6].

В останнє десятиліття зроблено значний поступ у розумінні гене-
тичної основи подагри та фармакогенетики гіпоурикемічної терапії. 
Так, когортні дослідження, що охопили 110 000 європейців, дозволи-
ли виявити 28 локусів, відповідальних за гіперурикемію, а також було 
показано, що ефективність лікування алопуринолом обумовлена 
варіантами гена ABCG2 [7]. За умови зниження вартості генетичних 
досліджень дані відкриття можуть мати велике практичне значення  
у лікуванні подагри [4, 7].

Генетичні варіанти впливають на фармакокінетику лікарських за-
собів, що важливо при дозуванні фармпрепаратів. Мутації генів біл-
ків, що відповідають за транспорт статинів, можуть знижувати ефек-
тивність гіпохолестеринемічної терапії, а у пацієнток з дефектом гена 
CYP2D6 відмічається знижена чутливість до препарату тамоксифен, 
який застосовується у лікуванні естроген-рецептор позитивних кар-
цином молочної залози [15].

Дедалі ширшого застосування у сучасній персоналізованій ме-
дицині набуває визначення локусів основної системи гістосумісності 
(major histocompatibility system – MHC), що дозволяють визначати 
спадкову схильність до тих чи інших захворювань, прогнозувати 
ефективність різних методів лікування та їх побічні дії [13].

Проте, найбільшого поширення персоналізована медицина набула 
в превентивній онкології, де на визначенні генних мутацій базуються 
скринінгові програми. Зокрема, у жінок-носіїв мутації генів BRCA1 або 
BRCA2 (breast cancer antigen) встановлено 45-65 % ймовірність роз-
витку раку молочної залози до 70-річного віку, а за наявності мутації 
гена APC (adenomatous polyposis coli) розвивається рак товстої киш-
ки до 40-50 років носія. [20]. В обох випадках з метою запобігання 
злоякісного захворювання розглядається питання резекції органу. На 
сьогоднішній день також широко дослідженими є геномні асоціації  
з ревматоїдним артритом та деформуючим остеоартритом [13].

РОЛЬ ГЛІКОБІОМУ У ПЕРСОНАЛІЗОВАНІЙ МЕДИЦИНІ 
Крім генетичних досліджень, в останні роки надзвичайно пер-

спективним з огляду персоналізованої медицини вважається дослід-
ження глікому. Під останнім розуміють сукупність глікокон’югатів, що 
експресуються клітинами та тканинами [14]. Кожна клітина вкрита 
багатою і різноманітною за своїм складом вуглеводною оболонкою – 
глікокаліксом, що складається в основному з глікобілків, гліколіпідів 
і протеогліканів, які беруть участь у численних реакціях міжклітин-
ної взаємодії та відповіді на інфекційні агенти, як і процесах дифе-
ренціації, апоптозу та ін. [1, 2, 11]. Встановлено, що варіабельність 
глікокон’югатів на поверхні клітин є значно вищою порівняно з гено-
мом людини, і на сьогоднішній день розкрито не більше 2 % генів, які 
кодують білки, залучені в процесах глікозилювання [1].

Вченими обґрунтована гостра необхідність розкриття маркерів 
зміненого хворобою глікозилювання білків з метою вибору більш 
індивідуалізованого та оптимізованого методу лікування на ранніх 
стадіях різноманітних захворювань [1, 11]. Дослідження змін гліко-
зилювання білків також можуть бути корисними для моніторингу пе-
ребігу захворювання та ефективності лікування, особливо при хворо-
бах, асоційованих із процесами старіння [2]. Важливість дослідження 
процесів глікозилювання за умов норми та патології підтверджується 
фактом про те, що всі схвалені FDA маркери пухлин, такі як раково-
ембріональний антиген (CEA), альфа-фетопротеїн (AFP), муцин 16 
(MUC-16), простатспецифічний антиген (PSA), бета-хоріонічний го-
надотропін (βhCG) та ін., є за хімічною будовою глікопротеїнами [1]. 
Це пов’язано з тим, що трансформація здорової клітини в злоякісну 
супроводжується надмірною експресією помилково глікозильованих 
білків, втратою клітинної полярності епітеліоцитів і секрецією в кро-
вотік білків зі зміненим глікозилюванням [1].

За останні 20 років відкрито понад 50 захворювань, обумовле-
них порушеннями обміну глікокон’югатів клітинних мембран, серед 
них вуглевод-дефіцитний глікопротеїновий синдром та одна з форм 
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і гомогенною експресією ними антигенів CD19 або CD20 та легшим 
доступом для CAR-T-лімфоцитів [17].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ
Результати сучасних досліджень вказують на активне впрова-

дження новітніх методів персоналізованого лікування у різних галу-

ОГЛЯДИ

зях медицини, які є терапією вибору для пацієнтів з встановленим 
молекулярним дефектом, що лежить в основі патогенезу захворю-
вання. Розвитку персоналізованої медицини сприятиме розширення 
електронних баз даних геному, глікобіому, мікробіому при різних за-
хворюваннях та їх міжнародна інтеграція. Проте недоліком персона-
лізованої медицини залишається її висока вартість.
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