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Personalised medicine and its role in new drugs development
Summary
Personalized medicine is coming step by step to real clinical practice. The
new era is forthcoming, in which “one size does not fit all”. The hopes and expectations predominantly are based on achievements of molecular biology.
Close connection between therapy and corresponding diagnostic test can lead
to better defining patients target groups. Moreover, biomarkers defining is becoming a new approach to therapy stratification. Viral, oncologic, inflammatory
and metabolic diseases are the examples of Roche involvement in this strategic
way of development.
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1. Wstêp
Wed³ug jednego z najstarszych za³o¿eñ medycyny ka¿dy pacjent powinien byæ leczony w najbardziej odpowiedni dla siebie
sposób i otrzymywaæ optymalnie dostosowane leki. Terapia ma
przynosiæ zamierzony cel i nie powinna wp³ywaæ negatywnie na
jakoœæ ¿ycia chorych.
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Pacjent odwiedzaj¹cy lekarza oczekuje dziœ „personalizowanej opieki medycznej” czy te¿ „terapii zindywidualizowanej”. Jednak rzeczywistoœæ czêsto wygl¹da
inaczej. Chocia¿ dzisiejsze metody diagnostyczne s¹ bardziej zaawansowane, a leki
skuteczniejsze ni¿ przed 25. laty, to jednak w wielu obszarach medycyny zindywidualizowane metody leczenia nie bêd¹ dostêpne dla chorych jeszcze przez d³ugi czas.
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego w jak niewielkim stopniu zastosowana
u nas terapia jest dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb. W przypadku
wiêkszoœci schorzeñ lekarze przepisuj¹ bowiem swoim pacjentom standardowe
leki, a gdy nie przynosz¹ one oczekiwanych efektów stosowana jest terapia alternatywna. Taka „metoda prób i b³êdów” jest czêsto skuteczna; na przyk³ad w przypadku bólu g³owy z regu³y wystarcza zastosowanie standardowego œrodka, który przynosi ulgê u wiêkszoœci chorych. W przypadku skomplikowanych schorzeñ, takich jak
choroby nowotworowe taka strategia nie jest najlepsza. Ró¿nice dotycz¹ce biologii
nowotworu oraz reakcji na leki u poszczególnych chorych s¹ czêsto tak du¿e, ¿e
efekt terapeutyczny mo¿e byæ bardzo ró¿ny. Z tego powodu konieczne jest wiêksze
zró¿nicowanie i personalizacja terapii.
Od oko³o 10 lat medycyna personalizowana staje siê coraz bardziej realna. Szybki rozwój biologii molekularnej daje mo¿liwoœæ odkrycia, pod³o¿a biologicznego
chorób, dziêki czemu mo¿liwe jest tworzenie terapii ukierunkowanych na konkretne mechanizmy molekularne i w wiêkszym stopniu dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Warto jednak spojrzeæ krytycznie na mo¿liwoœci rozwoju medycyny w pe³ni
spersonalizowanej. Niektórzy eksperci w¹tpi¹ w to, ¿e leki „skrojone na miarê” oraz
leczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjentów mog³yby opanowaæ rynek. Potrzebna jest bowiem niezwykle z³o¿ona i szeroka wiedza naukowa, a praktyczna realizacja takich idei stanowi ogromne wyzwanie dla przemys³u farmaceutycznego. W przysz³oœci trzeba bêdzie dok³adnie rozwa¿yæ w ka¿dym przypadku
w jakim stopniu personalizowanie terapii jest rzeczywiœcie wykonalne, a w jakim
medycznie i ekonomicznie uzasadnione.

2. Roche anga¿uje siê aktywnie w personalizowanie medycyny
Zarówno wyzwania, jak i oczekiwania w zakresie medycyny personalizowanej, s¹
bardzo du¿e. Roche, jako firma ochrony zdrowia z ogromnym know how w obszarach
nowoczesnej diagnostyki i farmacji nie tylko podejmuje siê tego wyzwania, ale jest
wrêcz predestynowana do tego, aby byæ liderem rozwoju medycyny personalizowanej. Obecnie uwa¿a siê, ¿e jednym z najwa¿niejszych atutów Roche jest unikatowe
po³¹czenie rozwoju leków celowanych i diagnostyki molekularnej. Kierunek, jaki
obra³a firma, oznacza jeszcze wiêksze skoncentrowanie w³asnych badañ i rozwoju na
zagadnieniach personalizacji terapii. Wa¿nym czynnikiem jest przy tym systematyczne ³¹czenie kompetencji z zakresu diagnostyki z procesami tworzenia nowych leBIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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ków. Dlatego Roche jest w stanie szybciej ni¿ inni producenci wykorzystywaæ wiedzê
zdobyt¹ w ramach badañ w produkcji innowacyjnych rozwi¹zañ terapeutycznych.

3. Dok³adne rozpoznawanie chorób – definiowanie grup chorych
Niemal codziennie naukowcy dokonuj¹ nowych odkryæ w dziedzinie biologii molekularnej. Niektóre z nich umo¿liwiaj¹ poznanie molekularnych mechanizmów powstawania i rozwoju chorób i równoczeœnie pozwalaj¹ na ró¿nicowanie grup pacjentów. Okaza³o siê na przyk³ad, ¿e pojêcie „rak piersi” obejmuje ró¿ne choroby
nowotworowe, które charakteryzuje ró¿na biologia, mechanizmy molekularne oraz
przebieg, a w konsekwencji wymagaj¹ one zastosowania ró¿nych form leczenia.
Równie¿ pod uproszczonym pojêciem „reumatyzm” kryj¹ siê bardzo ró¿ne schorzenia. W przypadku takich chorób jak wirusowe zapalenie w¹troby typu C metody
diagnostyczne pozwalaj¹ na okreœlenie genotypu wirusa i zastosowanie odpowiedniej terapii. Roche dostrzega najwiêksze potrzeby oraz mo¿liwoœci uzyskania korzyœci terapeutycznych przy stosowaniu terapii personalizowanych w³aœnie w zakresie
wirusologii, onkologii i chorób zapalnych. Firma korzysta z zasobów zdobytej wiedzy, gdy¿ we wszystkich tych dziedzinach nale¿y obecnie do najbardziej rozwiniêtych przedsiêbiorstw na rynku ochrony zdrowia.

4. Stratyfikacja terapii – leki dostosowane do okreœlonych grup chorych
W rozwoju medycyny personalizowanej decyduj¹ce znaczenie bêdzie mia³o
uwzglêdnianie diagnostyki przy tworzeniu nowych substancji czynnych na jeszcze
wczeœniejszym etapie ni¿ mia³o to miejsce dotychczas, tak aby wytwarzaæ leki dostosowane do potrzeb okreœlonych grup pacjentów. Eksperci okreœlaj¹ takie postêpowanie pojêciem „stratyfikacji terapii”. Wbrew dotychczasowej zasadzie One size
fits all (jeden rozmiar dla wszystkich) w tym przypadku chodzi o to, aby nowe oraz
ju¿ istniej¹ce leki badaæ i udoskonalaæ z zastosowaniem profilu genetycznego lub
okreœlonej charakterystyki schorzenia pod k¹tem ich dzia³ania u okreœlonych grup
pacjentów. Dziêki temu zwiêkszy siê skutecznoœæ oraz bezpieczeñstwo leku, chocia¿by poprzez unikanie dzia³añ niepo¿¹danych.
Stratyfikacja ma zatem dla pacjentów du¿e znaczenie. Z tego powodu firma Roche ukszta³towa³a swoje procesy badawcze i rozwojowe w ró¿nych dziedzinach
w taki sposób, ¿e w przysz³oœci stratyfikacja terapii bêdzie rutynowo i systematycznie uwzglêdniana w procesach udoskonalania leków. G³ównym elementem tej strategii farmaceutyczno-diagnostycznej s¹ w szczególnoœci badania nad biomarkerami,
które jeszcze intensywniej ni¿ dotychczas bêd¹ w³¹czane w proces terapii. Dotychczas biomarkery ró¿nie by³y postrzegane przez poszczególne dzia³y Roche. Podczas
gdy w badaniach farmaceutycznych biomarkery by³y badane przede wszystkim jako
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cele dla nowych leków, to w ramach diagnostyki czêsto stanowi¹ oddzielny produkt, który jest wprowadzany na rynek w formie testu. Koncepcja stratyfikacji terapii pomaga po³¹czyæ dorobek terapii i diagnostyki poprzez nowe pojmowanie zale¿noœci miêdzy nimi. W niektórych przypadkach odbywa siê to poprzez zbudowanie
narzêdzi diagnostycznych dla istniej¹cych ju¿ leków, tzw. companion diagnostics. Jednak w wiêkszoœci przypadków diagnostykê mo¿na rozwijaæ ju¿ we wczeœniejszej fazie, podczas prac badawczych nad substancj¹ czynn¹. Roche bêdzie pierwsz¹ firm¹
na rynku medycznym (ochrony zdrowia), w której tego typu wspó³praca bêdzie towarzyszy³a pracom nad lekiem oraz procesowi wprowadzania go na rynek.

5. Perspektywy
Stratyfikacja terapii bêdzie w przysz³oœci odgrywa³a na rynku decyduj¹c¹ rolê
strategiczn¹. Z tego powodu Roche planuje wprowadzanie na rynek wysoce zró¿nicowanych, czyli stratyfikowanych, terapii w najwa¿niejszych dziedzinach, takich jak
onkologia i choroby wirusowe. Entuzjazm w tym zakresie jest ca³kowicie uzasadniony, gdy¿ nowa koncepcja otwiera drogê dla medycyny personalizowanej oraz daje
firmie nowe mo¿liwoœci rozwoju. Leki, których opracowanie bazuje na za³o¿eniach
stratyfikacji terapii, oznaczaj¹ ju¿ dzisiaj dla wielu pacjentów zdecydowan¹ poprawê skutecznoœci leczenia i jakoœci ¿ycia, a w przysz³oœci trwale zmieni¹ wizerunek
s³u¿by zdrowia.
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