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A megtisztelő meghívást, hogy a Chicagóban megrendezés re 
került Gordo n konferencián részt vehesse k, David Fishman 
professzo rtó l kaptam, ak i a No rthweste rn Memoria l Hospital 
és No rth weste rn Unive rsity Nőgyógyászati Onkológ iai 
Osz tályának igazga tója , va lamint a „The Ea rly Detection 
Researc h Netwo rk" (EDRN) elnöke. 

Az EDNR, a daganato k kora i felismerésé t szolgáló nemze tköz i 
hálózat, az Amer ikai Nemzeti Rák Intézet keretében müködik , 
és egy Irányító Testület vezeti, amely hez egy Tanácsadó 
Bizottság és egy adat nyilvántartó közpo nt tartoz ik. Alapvetően 

három nagy kutatás i területet ölel fel: 1. új daganatjelzők 

kutatása , 2. a daganatjelzők hasznosí thatóságá nak vizsgá lata, 
és 3. klinikai vizsgálatok és a daganatok e lőfordulási gya ko
riságának tanu lmányozása(/. ábra). 

Adv isory 
Commi tee 

Biomorbrs 
Volidotion 
l oborotories 

Clinicol ond 
Epidemolog icol 
Center 

Steering Commilee 
Oato Monogem ent 

ond Coordinotion Center 

Az EDRN célj a a kutatók munkáj ának össze hango lása annak 
érdekébe n, hogy a XX I. száza d kutató módszereit alka lmazva 
a daganatok kora i felfedezésé t szolgáló megbízható v izsgá la
toka t és daganatjelzőket dolgozza nak ki. Ez azért tűnik lehet
séges nek, mert a korszerű vizsgáló eljá rásokka l (array-based 
gene express ion profil ing, microa rray chiptechnology) már 
azo nosí tani lehetett a rák képződésével és növekedéséve l kap
cso latos génelváltozások ezreit. Hason lóan, a sejtek je l-átvitele 
és a sejt szabályozás egyé b mo lekuláris szintű össze függése i is 
mélyrehatóa n tanu lmányozhatók. 

Az EDNR- hez ta1i ozó amerikai és nemzetköz i vezető intézetek 
szakembere inek az a felada ta, hogy molekuláris daga nat
jelzőket fedezzenek fel, azo k hasznosíthatóságát és klinikai 
alka lmazásá t tanul má nyozzák, vizsgálják a rákmegelőző 

állapotok felismerésének lehetőségeit és a ráksejtek kimu
tathatóságá t. Fontos az is, hogy meghatározzá k a rák 
kialaku lásának veszé lyét, egyénre szabott kockázatá t. 

Az EDRN tulajdonképpen egy társulás, ame ly közös kutatásra 
jött létre azé1i, hogy az új daganatjel zők felfedezésére, és ezál
tal a daganato k kora i felisme résére biztosított ha talmas állami 
támoga tást hogya n hasznos ítsák a legésszerűbben. Ennek a 
labora tóriumi és klinikai kutatásnak nem csak nemzeti, hanem 
be láthatatlan nemze tköz i jelentősége is van. A rák korai felis
me rése ugya ni s l ehetővé tesz i, hogy a daga natot nagy 
valósz ínüségge l gyógy ítsuk. Nem kevésbé jelentős azoknak az 
embe reknek az azo nosítása, akikné l a rákos megbe tegedés 
kia lakulásának veszé lye nagy, mert ennek következtében, a 
veszé lyezte tetteknél a daganat megelőzése céljábó l rendszeres 
vizsgála tokat és kezeléseke t végezhetünk . Ezek nek a seg ít-
ségével a daganatos betegek klinikai ellátásába n dráma i vál
tozás várható. Az Amer ika i Nemze ti Rák Intézet és ezen belül 

Huszonöt amerikai egye temi intézet és több mint egy tucat az EDRN ki akarja te1jeszten i tevéke nységé t Európá ra is; az 
ameri kai magánsze rveze t tartozi k az EDRN-hez . A európaiak megh ívása ennek köszönhető. 

tudományos értekez lete n eze k képv i selői vettek részi. 
Európábó l hárman kaptunk megh ívási, Magnus von K.nebel Hosszú len.ne az előadások felsorolása , ismertetésü k ped ig egy 
Doeberitz, M.D . Heidelbergből, Henri Mag delenat Ph.D. a könyvnyi te1jedelmű, ezé1i csak a fontosab b témaköröket 
párizs i Cur ie Intézetből és sze mélyem. említem. 
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Bősze P 

1. E lőreha ladások a daganatok korai felismerésé t szo lgá ló, 
szerv-je llegze tes molekulá ris szintű jelzők haszná latában . 
2. A számítógépes elemzés és a stati sztikai vizsgá latok 
lehetősége a sok eze r génvizsgá lati eredmé ny kiértéke lésében. 
3. Kapcsolat a betegágy és a laborató rium között. 
4. A kapc solattartás (info rmat ika) világméretű lehetőségei. 

5. A moleku láris jelzők használatának kockáza ta és az ide 
vonatkozó módszerek veszélyei. 
6. A metilációs elvá ltozások megállapítása emberi daganato s 
betegségekben . 
7. EDRN laboratóriumi módszerek. 

8. A molekulári s daganatjelzők népesség i vizsgálatának 
lehetőségei . 

9. Egyének rák kockázatá nak meghatáro zása mo leku lár is szin
ten. 

A ha llgató megha tottan és megdöbbenten távozott a 
tudomá nyos rendezvényről. Megha totta n mind attó l, amit az 
új vizsgá lati l ehetőségek mag ukban rejtenek , attó l a hatal
mas ütemtől , ahogy új és új molekulári s jelzők kerü lnek 
felismerésre és hitelesítésre, ahogy vil ágméretű összefogás 
és megva lósíthatatlannak tűnő adattárak kiépítése van folya
matb an. Az ilyen adatbankok nem kisebb cé lt tűznek mag uk 
e lé, mint a daga natokban előforduló, világszerte felismeri 
génhibák táro lása annak érdekében, hogy eze k a kutatók 
szá mára bármik or rendelke zésre á lljanak, egy részt összeha
sonlít ás cé ljára , más részt átfogó tanu lmányok készítésére. 
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Döbbenten azé rt , mert felfoghatat lan ebben a pillanatb an, 
hogy a közelj övőben, mondjuk az elkövetkezendő 10-15 
évben, mi lyen vá ltozások történn ek. Ha a mo lekulári s for
radalom képes tért hódítani , és leküzde ni mindazt a pillanat
nyilag lehetet lennek látszó nehézsége t, amely abból adód ik, 
hogy a rák kialakul ása is egy sok-génes folyama t, a ráksejt
bői keletkező daganatos növekedés pedi g a génelvá ltozások 
talán mi llióit foglalja magá ban, akkor az egész orvoslás unk 
te ljes egészébe n megvál toz ik. Ha va laki részt vesz va lame
lyik rangos nem zetköz i vagy nemze ti orvos i tudomá nyos 
rendezvényen, úgy tér haza, hogy tisztában van mindazza l, 
am i ma a világban törté nik . Aki eze n a Gordon Konfere nciá n 
vett részt, az nem csa k erről kap ott képet, hanem arról is, 

hogy mi lesz az elkövetkezendő évt izedb en. A táv latok 
be láthatat lanok, és minden bizonnya l új emberek , új gondo l
kozásmód szükséges ahhoz, hogy a tud ományos ered
mény ekke l és ezek kl inika i alkalmazásával lépést lehessen 
tartani . Ez ma már tulajdonk éppen nem j övőbelátás, hanem 
mind ennapi tény , mert ak i nem jártas a biomo leku lák 
világában , az nem tudja a lka lmazn i a labora tór iumi ered
ményeke t a beteg ek ellátásában, és előbb-utóbb nem tud 
korszerűen keze ln i. 

Ezúto n szere tném hálás köszö nete met kifejezn i David 
Fishman profe sszo rnak a meghívá sért , és azon törek véséért, 

hogy kapc solatunkon keresztü l Magyarország is beépülhessen 
a daganatok kora i felismerését kutató nemzetközi hálózatba. 
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