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Stallergenes Greer, biofarmaceutická spoločnosť zameraná na liečbu alergických ochorení oznamuje vydanie
článku s názvom „Personalizovaná medicína v liečbe alergie: alergénová imunoterapia, stále unikátny a
jedinečný model“ (v origináli „Personalized Medicine for allergy treatment: AIT, still a unique and unmatched
model“) v časopise Allergy, oficiálnom periodiku Európskej akadémie alergie a klinickej imunológie (EAACI).
Tento príspevok zdôrazňuje jasný konsenzus týkajúci sa alergénovej imunoterapie (AIT). Autorsky sa na ňom
podieľalo 49 svetovo významných špecialistov na alergie zo 40 krajín sveta. Text koordinovali prof. Giorgo
Walter Canonica, odborník na personalizovanú medicínu, astmu a alergie z Humanitas University v
talianskom Miláne a prof. Cristoforo Incorvaia, špecialista na kardiologickú a pľúcnu rehabilitáciu z inštitútu
ASST Pini/CTO v Miláne s neobmedzeným grantom od spoločnosti Stallergenes Greer.
Uvedený článok predkladá mimoriadne kvalitné dôkazy o tom, že alergénovou imunoterapiou možno
dosiahnuť primárne terapeutické ciele u pacientov s respiračnými alergiami1, 2 znižovaním frekvencie
a intenzity symptómov i užívaním záchrannej medikácie a zlepšovaním kvality života pacientov s alergiami.
Personalizovaná medicína zvyšuje účinnosť a presnosť alergických diagnóz, a zlepšuje tak výsledky
alergénovej imunoterapie.
„Tento zásadný článok, ktorý je plne v súlade so záväzkami spoločnosti Stallergenes Greer, vyzdvihuje
unikátnu rolu AIT v liečbe alergií vrátane predikcie úspešnosti terapie, potenciálu na poli prevencie, či
progrese ochorení a tiež možnosti využitia doterajších poznatkov za prijateľné náklady,“ uvádza Amer Jaber,
výkonný viceprezident pre operačné záležitosti v Európe a prezident Stallergenes Greer vo Francúzsku, ktorý
v spoločnosti zároveň vedie výskum a vývoj.
AIT: lekársky model v personalizovanej medicíne
Článok načrtáva, že Personalizovaná medicína ide v oblasti alergológie cenným smerom. Vďaka zameraniu
na kvalitu života pacientov zároveň môže mať i preventívny charakter. Hrá tiež prediktívnu úlohu založenú
na nastavení terapie podľa individuálnych reakcií pacientov a podporuje zapájanie pacientov do liečby.
AIT je konzistentná s tromi hlavnými cieľmi personalizovanej medicíny:
- identifikácia mechanizmu ochorenia na molekulárnej úrovni,
- dostupnosť diagnostických nástrojov umožňujúcich rozpoznanie týchto mechanizmov,
- dostupnosť terapie, ktorá je schopná dané mechanizmy blokovať3, 4.
AIT poskytuje starostlivosť prispôsobenú pacientovi a lekárske rozhodnutia, postupy a/alebo liečivé prípravky
prispôsobené jednotlivým pacientom5.
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Využitie precíznej medicíny v personalizovanej alergologickej starostlivosti
Tento individuálny prístup k diagnostike, rozhodovaciemu procesu, výberu liečivého prípravku a schémy
liečby môže zlepšiť účinnosť terapie, minimalizovať nežiaduce účinky, zlepšovať kvalitu života a znižovať
socioekonomické dopady alergických ochorení 6, 7, 8, 9.
Zámer spoločnosti Stallergenes Greer „Umožniť precíznej medicíne zlepšovať kvalitu života osôb s alergiami“
je v súlade s tvrdeniami uvedenými v publikovanom článku. Stallergenes Greer sa zaväzuje presadzovať
precíznu medicínu a personalizovanú alergenovú imunoterapiu s cieľom maximalizovať výsledky liečby
pacientov s alergiami.
Celé znenie článku je k dispozícii na adrese https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14575.

O spoločnosti Stallergenes Greer Ltd
Stallergenes Greer Ltd so sídlom v Londýne je globálna zdravotnícka spoločnosť zamarená na diagnostiku a
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