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Personalizovaná medicína (PM) je multidisciplinární vědní obor, který se, na různých úrovních,
zabývá optimalizací léčebných a diagnostických postupů u konkrétního pacienta s využitím moderních
informačních metod. Jejím primárním cílem je individuální správná léčba pro konkrétního pacienta,
navíc aplikovaná ve správný čas. Každý člověk je jedinečný z pohledu genetické predispozice, a proto
se také tolik liší jeho reakce na daný léčebný postup.
Roztroušená skleróza (RS) je heterogenní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému s
nepředvídatelnou prognózou a individuální odpovědí na léčbu. Obrovský rozvoj poznání
imunopatogeneze RS přinesl v posledních letech na trh celou řadu nových léků , které se liší v
účinnosti, ale i bezpečnosti. Kromě injekčního interferonu-β a glatirameracetátu jsou k dispozici
perorální léky (teriflunomid, fingolimod, dimetyl fumarát, cladribin) a intravenozní monoklonální
protilátky (natalizumab , alemtuzumab a ocrelizumab). Včasné zahájení léčby zásadním způsobem
ovlivní prognózu onemocnění.
Kolektiv autora se mnoho let věnuje neuroimunologii cílenou zejména na vyhodnocení jednotlivých
populací lymfocytů a jejich predikci na průběh a léčbu RS. Parameter CD4+/CD45RO+ byl například
vyhodnocen jako biomárker se schopností identifikovat respondenci na terapii glatirameracetátem.
Závěry našich studií ukazují, že existují další potenciální biomárkery, které mohou být hodnocené
během léčby a předpovídají příznivý účinek terapie u RS.
Perspektivy PM jsou v dalším rozvoji farmakogenetických prediktivních ukazatelů a propojování
klinické praxe s genomovými, epigenomickými, transkriptomickými, proteomickými či
mikrobiomatickými údaji a jejich provázání s dalšími biomárkery onemocnění.Cílem je optimální
léčba pro konkrétního pacienta s zlepšením kvality života včetně zohlednění farmakoekonomické
stránky léčby.
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