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Is investment in personalized medicine worthwhile?
Summary
Since the dawn of the 21st century, pharmacology has become a field increasingly closely related to the development of a new science – genomics.
Due to increasingly smaller efficacy of using “conventional” therapies, the world
of science is starting to seek drugs dedicated to patients with a specific genotype. The possibility of finding the genetic background of diseases largely incurable to this date, such as cancers, diabetes or depression, will allow for “targeted therapy”, improving thereby therapy efficacy by adjusting optimum treatment agents to the individual genetic profile of a specific patient. With propagation of this new type of medicine – personalized medicine, the approach to
therapy and the attitude of the patient himself are changing, as the patient seeing efficacy of his therapy is more willing to closely cooperate with the managing physician. Considerations discussed therein allow for a conclusion that further pharmacogenetic research is necessary not only to improve therapy efficacy, but also to seek possibilities of reasonable cost savings in medicine.
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Zdaniem wielu lekarzy znaczna liczba stosowanych na rynku
leków dzia³a tylko na po³owê pacjentów, którzy je stosuj¹. St¹d
terapia nie tylko nie przynosi zamierzonych skutków terapeutycznych, lecz równie¿ generuje objawy niepo¿¹dane, które do-
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datkowo zwiêkszaj¹ koszty leczenia choroby. Na podstawie badañ przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano, ¿e objawy uboczne stosowanych leków
wystêpowa³y u oko³o 6,7% hospitalizowanych chorych i powodowa³y tylko w USA
oko³o 100 tys. zgonów rocznie (1). Stwierdzono równie¿, ¿e przyczyn¹ objawów
ubocznych mog¹ byæ czynniki genetyczne, a koszty leczenia tych objawów oceniono
w USA na 100 mld USD rocznie (1).
Wspó³czesna medycyna poszukuje zatem nowych leków, nowych technologii
medycznych uwzglêdniaj¹cych ró¿nice farmakogenetyczne, których stosowanie
stwarza najwiêksze prawdopodobieñstwo odniesienia korzyœci terapeutycznych
i najmniejsze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia reakcji niepo¿¹danych. Pamiêtaæ
nale¿y, ¿e dla skutecznoœci terapeutycznej istotne znaczenie maj¹ indywidualne reakcje na leki uwarunkowane genetycznie. Warto zauwa¿yæ, ¿e ca³kowite koszty wykonywanych badañ genetycznych w ostatnich latach znacz¹co malej¹. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w miejscu dzisiejszej terapii objawowo-przyczynowej pojawi siê mo¿liwoœæ wykonania profili genetycznych, ukierunkowanych na „osobiste” mapy genetyczne znane równie¿ pod nazw¹ „genomiki na ¿¹danie”. Oferuj¹ce je firmy korzystaj¹ z popularnoœci badañ, w których mo¿na ustaliæ powi¹zania pomiêdzy specyficznymi kombinacjami genów a sk³onnoœciami do okreœlonych schorzeñ.
U cz³owieka w trakcie ca³ego ¿ycia ulega ekspresji oko³o 30 tysiêcy genów (2).
Niekiedy dochodzi do nieprawid³owej ekspresji genów ze wzglêdu na wrodzony defekt genetyczny, b¹dŸ nabyty w wyniku ekspozycji na czynniki chemiczne lub fizyczne. Mo¿e to doprowadziæ do rozwoju chorób takich jak nowotwory lub schorzenia
uk³adu kr¹¿enia (2). Na podstawie uzyskanych w tym zakresie wyników badañ wskazuje siê na istotne znaczenie czynników genetycznych w etiopatogenezie takich
schorzeñ jak schizofrenia, depresja, astma, choroba Alzheimera, nadciœnienie têtnicze, osteoporoza, cukrzyca, czy zespó³ nerczycowy. Jednoczeœnie stwierdzono, ¿e
skutecznoœæ terapii w tych schorzeniach jest daleka od optymalnej. Bior¹c pod uwagê wysokie koszty leczenia tych chorób i powa¿ne konsekwencje objawów ubocznych leków idea indywidualnej farmakoterapii w ramach tzw. medycyny personalizowanej (ang. Personalized Medicine) jest wielce obiecuj¹ca (3). Uwzglêdniaj¹c bowiem indywidualny profil genetyczny pacjenta bêdzie mo¿na skutecznie i bezpiecznie leczyæ okreœlaj¹c np. optymaln¹ dawkê œrodków przeciwkrzepliwych, a tym samym zapobiegaj¹c wewnêtrznym krwotokom wywo³anym ewentualnym przedawkowaniem leków (np. warfaryna).
Stwierdzono, ¿e istniej¹ miêdzyosobnicze ró¿nice w zakresie transportu leku do
jego miejsca dzia³ania, wskutek czego mo¿e znacz¹co siê zmieniæ skutecznoœæ preparatu i mog¹ nasiliæ siê dzia³ania niepo¿¹dane. Wspomniane ró¿nice mog¹ byæ wynikiem odmiennoœci dzia³ania zastosowanego leku na docelowy narz¹d, odpowiedzi¹ organizmu na schorzenie lub stosowanie innych preparatów. W medycynie personalizowanej opartej na indywidualizowanym podejœciu do pacjenta konieczne
jest postawienie precyzyjnej diagnozy i rokowañ dla chorego, a nastêpnie ustalenie
odpowiednio dobranego schematu terapeutycznego i zintensyfikowanego, personaBIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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lizowanego leczenia. Dane na temat skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii uzupe³nione wiedz¹ o indywidualnej reakcji chorego na leczenie (odpowiedŸ na lek) determinuj¹ sukces terapeutyczny. OdpowiedŸ na lek (ewentualnie ich zró¿nicowanie)
opiera siê na analizie genotypu i fenotypu œrodowiskowego, rozwijaj¹cego siê z genów tzn. indywidualna odpowiedŸ na lek zale¿y od z³o¿onych interakcji pomiêdzy
czynnikami œrodowiskowymi a genetycznymi, pojedynczo lub w kombinacjach
i w konsekwencji musi doprowadziæ do wyboru w³aœciwego leku oraz unikniêcia
dzia³añ niepo¿¹danych. Weinshilboum i Wang na podstawie przeprowadzonych badañ rodzinnych w zakresie oceny fenotypowej ró¿nej odpowiedzi na lek u bliŸni¹t
lub trojaczków w 2004 r. stwierdzili, ¿e czêœæ odpowiedzi na lek mo¿e byæ determinowana genetycznie (4). Udowodniony równie¿ zosta³ wp³yw elementów œrodowiskowych, tj. ogólny stan chorego, dieta, uzale¿nienia (nikotyna, alkohol), zanieczyszczenie œrodowiska oraz czynników genetycznych, tzn. pojedynczy gen, kilka
genów na biotransformacjê leku w organizmie (5).
Zró¿nicowanie genetyczne w populacji jest wynikiem wystêpowania ró¿nych
form allelicznych okreœlonego genotypu. Wystêpowanie wiêkszej liczby genotypów
w okreœlonej populacji, z doœæ du¿¹ czêstoœci¹ (powy¿ej 1%), jednak bez cech mutacji okreœla siê pojêciem polimorfizm. Polimorfizm genetyczny dotyczy zmiennoœci
indywidualnych cech szczególnie w obszarze metabolizmu leków w organizmie ró¿nych chorych. U pacjentów ze spowolnionym metabolizmem leków mo¿e mieæ miejsce nadmierna kumulacja substancji leczniczej w organizmie i w konsekwencji znaczne przekroczenie stê¿enia terapeutycznego, natomiast u pacjentów z nasilonym
metabolizmem mo¿e dochodziæ do braku dzia³ania zastosowanych preparatów. Indywidualne ró¿nice w reakcji na lek mog¹ zale¿eæ nie tylko od jego metabolizmu
i uczestnicz¹cych w tym procesie enzymów, lecz równie¿ od miejsca dzia³ania substancji leczniczej w organizmie, tj. receptorów, transporterów oraz bia³ek bior¹cych
udzia³ w procesie transmisji sygna³u w komórce, co mo¿e byæ zdeterminowane genetycznie. Wiêkszoœæ cech farmakogenetycznych ma charakter wielogenowy i dlatego d¹¿y siê do identyfikacji wszystkich wa¿nych genów i polimorfizmów, maj¹cych
wp³yw na ró¿norodnoœæ odpowiedzi na lek. Z uwagi na niezmiennoœæ w czasie ¿ycia
osobniczego sekwencji DNA, genotypowanie przeprowadza siê jednorazowo, ale
stosunkowo rzadko dokonuje siê oceny genotypów na rzecz indywidualnej opieki
nad pacjentami. Szlaki zaanga¿owane w odpowiedŸ na lek czêsto s¹ znane lub czêœciowo poznane i dlatego badania farmakogenetyczne mog¹ wskazywaæ geny kandyduj¹ce, które zidentyfikuj¹ polimorfizmy genetyczne stanowi¹ce przyczynê zarówno terapeutycznych odpowiedzi na lek, jak i niepo¿¹danych reakcji. Istnieje kilka
baz danych, które gromadz¹ informacje o polimorfizmach i mutacjach ludzkich genów np. Pharmacogentics and Pharmacogenomics Knowledge Base (PharmGKB) –
zawiera dane fenotypowe i genotypowe (6). W badaniach genów kandyduj¹cych dokonuje siê wyboru polimorfizmów, które zwi¹zane s¹ z fenotypem odpowiedzi na
lek. Pierwsz¹ kategori¹ polimorfizmów s¹ te, które same z siebie nie powoduj¹
zmiany funkcji bia³ka ulegaj¹cego ekspresji (np. enzymu, który metabolizuje lek lub
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receptora dla substancji czynnej). Tego typu polimorfizmy mog¹ stanowiæ biomarkery fenotypu odpowiedzi na lek, jednak nie s¹ najlepszymi biomarkerami z uwagi
na ich zwi¹zek z polimorfizmem przyczynowym, bêd¹cym drugim typem polimorfizmu. Odmiany allelowe genów koduj¹cych enzymy metabolizuj¹ce leki, transportery leków oraz receptory mog¹ byæ odpowiedzialne za powa¿ne ró¿nice w aktywnoœci farmakologicznej. Polimorfizmy dotycz¹ce enzymów odpowiedzialnych za losy
leków mog¹ powodowaæ znaczne zmiany iloœci preparatu lub jego aktywnego metabolitu dostarczanych do farmakologicznego miejsca uchwytu. Merkaptopuryna
(jako lek przeciwbia³aczkowy) jest aktywnym metabolitem leku immunosupresyjnego azatiopryny i zostaje ona inaktywowana przez S-metylotransferazê tiopurynow¹.
Jednak genetyczne polimorfizmy tego enzymu prowadz¹ do zmian w inaktywacji
merkaptopuryny i do znacznych ró¿nic miêdzyosobniczych w zakresie toksycznoœci
i odpowiedzi terapeutycznej (5).
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e u homozygot wzglêdem alleli koduj¹cych nieaktywn¹ TPMT (od 0,3 do 1% pacjentów) mo¿e wyst¹piæ ciê¿ka
pancytopenia podczas stosowania terapeutycznych dawek merkaptopuryny lub azatiopryny, a u heterozygot obserwowana jest zwiêkszona supresja szpiku kostnego.
Wystêpowanie toksycznoœci wobec szpiku kostnego u heterozygot spowodowa³o,
¿e zosta³y ustalone standardowe dawki tych leków, które s¹ zbyt niskie dla pacjentów homozygotycznych pod wzglêdem alleli TPMT o prawid³owej funkcji katalitycznej. Genotyp polimorfizmów TPMT jest w pe³ni zgodny z fenotypem, co daje w konsekwencji podstawy do genotypowania pacjentów i jednoczeœnie daje mo¿liwoœæ
zastosowania bezpiecznej i bardziej skutecznej terapii tymi lekami. Stwierdzono
tak¿e, ¿e aktywnoœæ izoformy CYP2D6 w populacji jest polimorficznie zmienna,
a u 8-10% osobników rasy bia³ej wystêpuje deficyt tego enzymu. CYP2D6 jest g³ównym enzymem szlaku metabolizmu ró¿nych leków, m.in. selektywnych inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna i paroksetyna), trójpierœcieniowych preparatów przeciwdepresyjnych (np. nortryptylina, dezimipramina, imipramina i klomipramina), niektórych opioidów (np. kodeina i dekstrometorfan). Efekt
analgetyczny kodeiny zale¿y od jej metabolizmu do morfiny przez CYP2D6, zatem
u pacjentów z wolnym metabolizmem jest on s³aby. Metabolizm trójpierœcieniowych preparatów przeciwdepresyjnych w du¿ym stopniu zale¿y równie¿ od CYP2D6,
dlatego u pacjentów z nadmiarem enzymu lek bêdzie szybciej usuwany z organizmu, a u osób z jego niedoborem wolniej. Chorzy z fenotypem wolno metabolizuj¹cym s¹ szczególnie nara¿eni na dzia³ania niepo¿¹dane i toksyczne. Ryzyko zahamowania metabolizmu tych leków zwiêksza siê po ³¹cznym podaniu z niektórymi
lekami neuroleptycznymi i inhibitorami wychwytu serotoniny. Stwierdzono, ¿e metabolizm niektórych leków przeciwlêkowych, np. diazepamu czêœciowo zwi¹zany
jest z polimorfizmem oksydacji mefenytoiny, natomiast metabolizm nitrazepamu
i klonazepamu, które ulegaj¹ procesowi redukcji do odpowiednich pochodnych
aminowych, zwi¹zany jest z acetylacj¹ przez polimorficzn¹ N-acetylotransferazê (5).
Uzasadnieniem dla przeprowadzania fenotypowania i genotypowania w grupie paBIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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cjentów leczonych psychiatrycznie jest koniecznoœæ ustalania indywidualnej dawki
terapeutycznej w tej grupie chorych. Na podstawie analizy wariancji genetycznych
ludzkiego enzymu P-450 dowodzi siê, ¿e stosuj¹c medycynê personalizowan¹ mo¿na by zredukowaæ efekty uboczne leczenia u 10-20% chorych (7).
W przypadku CYP2D9, który katalizuje g³ówny szlak metabolizmu warfaryny i fenytoiny, pewne odmiany allelowe CYP2D9 pozbawione s¹ funkcji katalitycznej, dlatego dawki warfaryny oraz fenytoiny u takich pacjentów musz¹ byæ znacznie redukowane. Rozpoczêcie terapii standardow¹ dawk¹ warfaryny u chorych z niedoborem CYP2D9 mo¿e powodowaæ ryzyko powik³añ krwotocznych.
Ponadto stwierdzono, ¿e inhibitor pompy protonowej – omeprazol – jest metabolizowany prawie ca³kowicie przez CYP2C19, a polimorfizmy tej izoformy determinuj¹ szybkoœæ eliminacji omeprazolu. Zalecane dawki leku w terapii u pacjentów
homozygotycznych pod wzglêdem polimorfizmu, który powoduje zwiêkszenie szybkoœci eliminacji, a tym samym stê¿enia leku s¹ zbyt niskie, ¿eby spowodowaæ hamowanie wydzielania kwasu ¿o³¹dkowego, natomiast w przypadku homozygot – takie same dawki preparatu powoduj¹ blokowanie wydzielania kwasu, a zatem stwierdzono, ¿e skutecznoœæ omeprazolu w eradykacji Helicobacter pylori jest znacznie
zmniejszona w fenotypie osób szybciej metabolizuj¹cych.
OdpowiedŸ narz¹dów docelowych po podanych lekach mo¿e byæ uwarunkowana
poliformizmem genetycznym. Niektóre leki antyarytmiczne, które powoduj¹ wyd³u¿enie repolaryzacji (chinidyna i sotalol) mog¹ doprowadziæ u niektórych pacjentów
do wyd³u¿enia repolaryzacji i tym samym indukowaæ polimorficzn¹ tachykardiê komorow¹. W badaniach dowodzi siê, ¿e odmiany allelowe genów koduj¹cych kana³y
jonowe s¹ zwi¹zane z wyd³u¿eniem repolaryzacji, a chorzy z takim polimorfizmem
podczas leczenia tymi preparatami s¹ nara¿eni na wyst¹pienie zmian w postaci arytmii (5).
Zmieniona odpowiedŸ na lek zosta³a powi¹zana z odmianami allelowymi genów
koduj¹cych molekularne miejsca uchwytu leków lub g³ówne bia³ka uk³adów patofizjologicznych, na które wp³ywa substancja czynna. Prowadzone badania zwi¹zane
z genomem daj¹ szansê odkrycia nowych miejsc uchwytu dzia³ania leków, w konsekwencji nowych preparatów, a genetyczne ró¿norodnoœci osobnicze umo¿liwiaj¹
podanie specyficznych genotypowo substancji czynnych i indywidualnie sprecyzowanie schematów dawkowania.
Przewidywania dotycz¹ce ca³ego genomu z wykorzystaniem technologii microarray
mog¹ doprowadziæ do identyfikacji genów, których ekspresja ma wp³yw ró¿nicuj¹cy
na procesy zapalne. Zwi¹zek chemiczny mo¿e byæ okreœlony jako powoduj¹cy ekspresjê tego genu, a nastêpnie s³u¿yæ za punkt wyjœcia dla syntezy leków przeciwzapalnych. Przyk³adem tej zasady jest m.in. identyfikacja leków przeciwbia³aczkowych
(8) i przeciwgrzybiczych (9).
Zatem farmakogenetyka na poczet medycyny personalizowanej mo¿e okreœliæ
podgrupy pacjentów, którzy bêd¹ wykazywali bardzo du¿e lub bardzo ma³e prawdopodobieñstwo odpowiedzi na lek. To pozwoli testowaæ leki na wybranej popula54
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cji, która wykazuje wiêksze prawdopodobieñstwo odpowiedzi z minimalizacj¹
prawdopodobieñstwa dzia³añ niepo¿¹danych u pacjentów, którzy nie odnieœli korzyœci, a tak¿e bardziej precyzyjnie definiowaæ parametry odpowiedzi w podgrupie
o wiêkszym prawdopodobieñstwie korzyœci.
Podobn¹ rol¹ w rozwoju leków charakteryzuje siê farmakogenomika, gdy¿ pozwala na identyfikacjê, który podtyp genetyczny pacjentów jest obci¹¿ony najwiêkszym ryzykiem powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych leków oraz unikanie testowania
preparatów w takich grupach chorych (10).
Terapia celowana jest coraz czêœciej wykorzystywana w onkologii w celu zró¿nicowania postaci nowotworów, które histopatologicznie nie ró¿ni¹ siê od siebie.
„Onkogenomika” stanowi narzêdzie diagnostyczne, które pozwala nie tylko na iloœciow¹ ocenê zapadalnoœci na raka, lecz równie¿ daje mo¿liwoœæ przewidzieæ odpowiedŸ pacjenta na zastosowane leczenie (11). Bior¹c pod uwagê niezmiernie wysokie koszty chorób nowotworowych, terapia personalizowana daje mo¿liwoœæ na ich
zredukowanie.
Wykorzystanie osi¹gniêæ farmakogenetyki umo¿liwi³o wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych leków, których mechanizm dzia³ania opiera siê na ró¿nicach
farmakogenetycznych. Do tej grupy leków nale¿¹ miêdzy innymi Gleevec (imatynib),
Herceptyna (trastuzumab) czy Mabthera (rytuksymab).
Imatynib jest przyk³adem wykorzystania osi¹gniêæ biologii molekularnej w terapii onkologicznej. Stosowany jest w leczeniu przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML).
Charakterystyczn¹ cech¹ stwierdzon¹ u 95% pacjentów choruj¹cych na tê chorobê
jest obecnoœæ chromosomu Filadelfia (Ph) powstaj¹cego z przeniesienia onkogenu
Abelsona (ABL) z chromosomu 9 na chromosom 22 w œciœle okreœlone miejsce z³amañ (BCR) tworz¹c nowy, patologiczny gen BCR-ABL. Ten gen koduje bia³ko, które
wykazuje nieprawid³ow¹, zwiêkszon¹ aktywnoœæ kinezy tyrozynowej odpowiedzialnej za niekontrolowan¹ proliferacjê oraz hamowanie procesu apoptozy zmutowanych komórek krwiotwórczych CML. Imatynib konkurencyjnie blokuj¹c miejsce wi¹zania ATP kinaz tyrozynowych (w tym kodowanej przez BCR-ABL) hamuje przekazywanie sygna³ów prowadz¹cych do powstawania, rozwoju i podzia³u komórek nowotworowych.
Trastuzumab jest lekiem wykorzystywanym w leczeniu raka sutka i beta komórkowego ch³oniaka nieziarniczego, jest monoklonalnym przeciwcia³em skierowanym
swoiœcie przeciwko receptorowi HER2 (ang. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2).
Bia³ko HER2 jest kodowane przez gen ERBB2. Rytuksymab jest równie¿ przeciwcia³em monoklonalnym, wytwarzanym dziêki zastosowaniu metod in¿ynierii genetycznej, który znajduje zastosowanie w terapii ch³oniaków nieziarniczych (NHL)
oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wprowadzenie trastuzumabu do leczenia
umo¿liwi³o skuteczn¹, celowan¹ terapiê chorych, u których dotychczas stosowane
leki wykazywa³y brak skutecznoœci terapeutycznej.
Farmakogenomika powinna byæ integraln¹ czêœci¹ procesu podejmowania szeroko pojêtej decyzji terapeutycznej. Po pierwsze, pos³ugiwanie siê markerami geneBIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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tycznymi pozwala przewidzieæ indywidualn¹ odpowiedŸ pacjenta na terapiê. Po
drugie, genomika umo¿liwia obni¿enie toksycznoœci terapii poprzez skrócenie czasu trwania leczenia oraz identyfikacjê grup pacjentów o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia u nich ewentualnych komplikacji. I wreszcie, wykorzystanie genomiki do
analizy ekspresji genów w chorej tkance pozwoli na okreœlenie agresywnoœci choroby (np. nowotworowej), jak równie¿ najskuteczniejszej, indywidualnej metody leczenia.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e rozpowszechnienie medycyny personalizowanej wymaga zmiany organizacji s³u¿by zdrowia. Indywidualne podejœcie do leczenia stwarza mo¿liwoœæ bardziej skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, ale jednoczeœnie
wi¹¿e siê z wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹. Praktyczne zastosowanie medycyny ukierunkowanej na konkretnego pacjenta wymaga znajomoœci genetyki, mo¿liwoœci terapeutycznych, przebiegu choroby i samego pacjenta.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e dysponuj¹c takim narzêdziem nale¿y wdro¿yæ innowacyjne programy badawcze, maj¹ce na celu syntezê cz¹steczek leków
przeznaczonych dla konkretnych pacjentów. Pos³uguj¹c siê charakterystyk¹ genotypow¹ pacjentów niewra¿liwych, firmy farmaceutyczne mog¹ opracowaæ nowe strategie postêpowania wobec chorych nie reaguj¹cych na dan¹ terapiê, id¹ce w kierunku poszukiwania skutecznego postêpowania profilaktycznego i terapeutycznego.
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