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Резюме
Динамичное развитие научно-технического прогресса стимулирует
быстрое изменение конъюнктуры в респираторной медицине. Эти тенденции требуют тщательного анализа и всестороннего исследования.
В статье рассматриваются вопросы внедрения инициативы персонифицированной и высокоточной медицины в практику здравоохранения и возможные результаты этой деятельности на примере
стран с высоким уровнем развития экономики, где происходит ее
практическая реализация.
Показана эффективность и практическое значение внедрения
отдельных методик молекулярной диагностики патогенных вирусов и
бактерий в первичное звено и их потенциальные преимущества.
Проведен отдельный анализ состояния взаимосвязей между
вопросами инфекционного контроля, антибиотикорезистентностью,
микробиомом, экологией воздуха и состоянием здоровья человека.
Оценен прогноз последствий и пути решения проблем респираторной
медицины в ближайшей и долгосрочной перспективе.
Наиболее актуальные направления в респираторной медицине
полностью совпадают с задачами, которые направлены на решение
основных угроз человечеству в настоящем и будущем, и лежат в плоскости принципов высокоточной и персонифицированной медицины.
Рост бремени экологических проблем, в том числе загрязнения воздуха, имеет модифицирующее влияние на критически важные для
общества сферы и требует всестороннего внимания и поддержки на
всех социальных уровнях.
Ключевые слова: персонифицированная медицина, молекулярная диагностика, антибиотикорезистентнисть, микробиом, экология
воздуха, поллютанты.
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Abstract
Dynamic development of scientific and technological progress
stimulates rapid change of trends in respiratory medicine. This requires
careful analysis and comprehensive evaluation.
This article addresses the issues of implementation of personalized
and highly precise medicine into health care on the example of
economically developed countries.
The efficiency and practical importance of the implementation of
several methods of molecular identification of pathogenic viruses and
bacteria have been demonstrated.
A separate analysis of interrelations between infection control,
antibiotic resistance, microbiome, air ecology and human health status has
been conducted. The long- and short-term prognosis regarding the future
of respiratory medicine has been presented..
The most urgent tasks of respiratory medicine fully coincide with the
challenges which threat the humanity at present and require the utilization
of highly precise and personalized medicine. Burden of environmental
problems, especially air pollution, exhibits modifying effect on essential
spheres of society life and attracts comprehensive attention and support
on all social levels.
Key words: personalized medicine, molecular diagnostics, antibiotic
resistance, microbiome, air ecology, pollutants.
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Спіраль розвитку наукової думки невпинно рухається.
Науково-технічний прогрес постійно прискорює цей процес з
року в рік. Галузь респіраторної медицини також знаходиться
на вістрі цих подій, що підтверджується великою кількістю міжнародних та локальних клінічних досліджень присвячених
хворобам легень у світі, які складають майже 10 % (22688) з-поміж загального пулу (235391) [18].
Початком офіційного запровадження ініціативи персоніфікованої та високоточної медицини в практику сфери охорони
здоров’я можна вважати 2015 рік [28]. Ці зміни стосуються не
тільки змісту надання медичних послуг, а й пропонують нову
філософію ставлення до медицини взагалі. Людина (пацієнт), як
і антропоцентричний менеджмент, є наріжними каменями цієї
концепції, тоді як лікарю відводиться роль «універсального
інструменту» для діагностики, лікування та формування програм реабілітаційно-профілактичного рівня, що відповідатимуть потребам конкретної персони.

Країни з розвинутою економікою (США, Об’єднане
Королівство Великобританії, ряд європейських країн) розпочали практичну реалізацію цих реформ. Це стало можливим
завдяки наявності достатньої кількості економічних ресурсів, значному прориву у сферах біоінженерії, генетики, фармакології та зростанню загального рівня науково-технічних
можливостей і освіти. Із запровадженням різноманітних біоідентичних фармацевтичних продуктів з’явилась реальна
можливість персоніфіковано лікувати хвороби «розриваючи» ланцюги патологічного кола [2]. Реалізація таких надскладних завдань залежить не тільки від активної участі та
розуміння проблеми фахівцями різних рівнів охорони здоров’я, а й від готовності суспільства до змін, що пов’язані із
впровадженням персоніфікованої медицини. Загалом можна
спрогнозувати зростання складності та технічної насиченості галузі медицини у майбутньому, та користь від цих змін
дозволить революційно змінити тягар соціально-важливих
захворювань (хронічне обстуктивне захворювання легень
(ХОЗЛ), бронхіальна астма (БА), онкологічна патологія, інфек-
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