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Kedves Kollégák!

Mint lá  ák, a Magyar Onkológia Akadémiai Kiadóval történő együ  működése sima át-
menetet eredményeze  , és emelte az újság megjelenésének színvonalát. Ugyanakkor ez 
nem eredményezte a benyújto   dolgozatok számának emelkedését. Dr. Nemes Balázs, 
az Akadémiai Kiadó termékfelelőse vete  e fel, hogy be lehetne vonni a hazai onkológiai 
PhD-seket az újság színvonalának emelésébe. A javaslatot elfogadva megállapodtunk a 
Kiadóval, hogy új szekciót nyitunk a Magyar Onkológiában PhD tézisek címen, melyben 
a már megvéde   hazai onkológiai témájú PhD téziseket közöljük. Egyetemeinken számos 
aktív és eredményes onkológiai doktori iskola működik, melyekben évről évre sokan sze-
reznek a kísérleti és klinikai onkológia területéről fokozatot. A Magyar Onkológia ezzel 
is hozzá kíván járulni a fi atal onkológus nemzedék térnyeréséhez. Ismerve a PhD fokozat 
megszerzésének követelményrendszerét egyetemeinken, a tézisek szerkeszte   változatá-
nak közlése minden bizonnyal emelni fogja újságunk színvonalát, amint azt a tézisek első 
csokra bizonyítja a jelen számban.

Mint arról a sajtóból értesülhe  ek, 2008 megoszto   orvosi Nobel-díjasa dr. Harald 
zur Hausen professzor, a heidelbergi rákközpont korábbi igazgatója. Nagy örömünkre 
szolgál kitüntetése, mert a hazai rákkutatók szoros kapcsolatot ápoltak és ápolnak mind 
a mai napig zur Hausen professzorral. Több magyar kolléga töltö   hosszabb-rövidebb 
időt laboratóriumában, végezhete   kutatásokat kedvenc területén, a HPV-genetikában. 
Nemzetközi szervezetekben mindig számítani lehete   támogatására, mint ahogy arra is, 
hogy a hazánkból indíto   Pathology Oncology Research szerkesztőbizo  sági tagjaként 
egyengesse annak nemzetközi karrierjét. Tudományos fölfedezése, a HPV etiológiai sze-
repének igazolása a cervikális rák keletkezésében mérföldkőnek számít, és alapvetően 
befolyásolja e betegség megelőzésének, illetve kezelésének gyakorlatát. Indirekt módon 
e megfi gyelése vezete   egy másik, legalább ekkora epidemiológiai jelentőségű daganat, 
a fej-nyaki laphámrák keletkezési mechanizmusának tisztázásához is. Ma már elfoga-
do   és bizonyíto  , hogy e daganatféleségekért 30–40%-ban szintén a HPV felelős. Aki 
abban a szerencsében részesült, hogy személyesen ismerheti zur Hausen professzort, a 
nagy tudóson kívül egy humanistát ismerhete   meg személyében. A Magyar Onkológia 
Szerkesztőbizo  sága szívből gratulál Nobel-díjához, és sok erőt, egészséget kíván további 
kutatásaihoz. 
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