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GENETIKAI SZÛRÉS LEHETÔSÉGEI 
AZ ORSZÁGOS 

ONKOLÓGIAI INTÉZETBEN

Az Or szá gos On ko ló giai In té zet nor vég part ne rek be -
vo ná sá val kö zös ku ta tá si pá lyá za tot nyúj tott be „Kö zös
stra té gia ki fej lesz té se mo le ku lá ris mód sze rek al kal ma -
zá sá val a rák ke ze lé sé re Ma gyaror szá gon és Nor vé giá -
ban” cím mel. A pá lyá za tot az In té zet el nyer te és 1,6
mil lió EUR tá mo ga tás ban ré sze sült.
A Nor vég Alap tá mo ga tá sá val vég zett vizs gá la tok

egyik fô cél ki tû zé se a Ma gyaror szá gon gya ko ri da ga na -
tos meg be te ge dé sek csa lá di hal mo zó dást mu ta tó, il let -
ve örök le tes for mái nak jobb megis me ré se, az zal a cél lal,
hogy új is me re te ket sze rez zünk a ge ne ti kai lag de ter mi -
nált da ga na tok ról, ha zai elôfordulásukról, va la mint a
rák irán ti ge ne ti kai fo gé kony ság mo le ku lá ris alap jai ról.
A ge ne ti kai haj lam meg ha tá ro zá sá val a be teg ség koc ká -
za ta felmérhetô, és a ma gas rák koc ká zat tal élôk ré szé re
elôsegíthetô a be teg ség megelôzése vagy ko rai felis me -
ré se, ezál tal a da ga na tos ha lá lo zás csök ken té se.
Az Or szá gos On ko ló giai In té zet ben komp re hen zív

ge ne ti kai szol gál ta tást kí ná lunk fel a po ten ciá li san nagy
ge ne ti kai koc ká zat tal élô egyé nek nek, csa lád tag jaik nak
és fia tal ko rú da ga na tos be te gek nek. A ge ne ti kai szol -
gál ta tás cél ja a pre szimp tó más koc ká zat becs lés és a ge -

ne ti kai tesz tek hozzáférhetôségének biz to sí tá sa. A ma -
gyaror szá gi emlô- és vas tag bél rá kos meg be te ge dé sek -
ben mintegy 5–10%-os gya ko ri ság gal for dul nak elô
örök le tes da ga na tok.
Az érin tett csa lá dok ré szé re azon ban óriá si ter het

je lent ez – a po pu lá ció szint jén rit ka – ge ne ti kai örök -
ség, mi vel a be teg ség a fia tal felnôtteket és csa lád ju kat
sújt ja. A Nor vég Alap tá mo ga tá sá val emlôdaganatos
be te geken és csa lád tag jai kon vé gez tük el a BRCA1, il -
let ve BRCA2 gén mu tá cióinak azo no sí tá sát. Az örök le -
tes vas tag bél rák meg je le né sé vel já ró da ga nat szind ró -
mák kö zül Lynch-szind ró más (HNPCC) be te gek ge ne -
ti kai hát te rét vizs gál juk. Fon tos új megál la pí tá sunk,
hogy az EPCAM/TACSTD1 gén bi zo nyos örö költ nagy
deléciójának kiemelt sze re pe le het a szind ró ma kiala ku -
lá sá ban. A Lynch-szind ró ma gé nek szek ven cia va ri án -
sai nak jel lem zé sé re új ge ne ti kai teszt be ve ze té sét ter ve -
zi az Or szá gos On ko ló giai In té zet.
A nagy ge ne ti kai koc ká zat tal élôk szá má ra az Or szá -

gos On ko ló giai In té zet ge ne ti kai szol gál ta tást biz to sít,
amely elôsegíti az egyén re sza bott pre ven ciót és az örök -
le tes da ga na tos be te gek te rá piá já nak meg ter ve zé sét.
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