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Előszó 17

Előszó

Könyvem írását 20 évvel a Győzzük le a rákot! című könyv megjelenése után 
fejeztem be. Húsz év jelentős időtáv nemcsak egy ember életében, hanem 
történelmi és tudománytörténeti léptékben is. Ebben a két évtizedben sok 
olyan változás, esemény történt, amelyre gondolni sem lehetett a ’90-es évek 
végén, és valószínűsíthető, hogy jelenleg és a jövőben is sok olyan kihívás, 
változás áll majd előttünk, melyet nem láthatunk előre. A világ döbbenettel 
élte át a New York-i World Trade Center elleni terrortámadást 2001-ben, 
túljutott egy globális gazdasági válságon 2008-ban, szembesült egy jelentős 
bevándorlási hullámmal 2015-ben, és 2020-ban a SARS-CoV-2 világjár-
vánnyal, amely térdre és újragondolásra kényszerítette az egész emberiséget. 
A járvány megbénította a gazdaságot, hónapokra néptelenné váltak az utcák, 
az embereket soha nem látott mértékben korlátozták szabad mozgásukban, 
munkavégzésükben, szabadidős tevékenységeikben. Mire ez a könyv elké-
szült, már több mint 50 millióan betegedtek meg, és több mint egymillióan 
meghaltak. Nem tudjuk, hogy mit hoz a következő 20 év, de visszatekintve 
azt már ma is biztosan fel tudjuk mérni, hogy mi történt a daganatos beteg-
ségek gyógyítása terén az elmúlt húsz évben. 1999 és 2015 között 36%-kal 
nőtt az újonnan diagnosztizált esetek száma, 2018-ban pedig már 18,1 millió 
új megbetegedést mutattak a statisztikai adatok. Ez a szám az előrejelzések 
szerint 2040-ig 29,5 millióra fog emelkedni. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
ha nem történik jelentős változás a megelőzés és terápia frontján, akkor  
20 év alatt a daganatos betegségben elhunytak száma 9,6 millióról mintegy 
15,6 millióra fog nőni. A jelenlegi pandémia még inkább ráirányítja a világ 
figyelmét arra, hogy fontos változások, döntések előtt állunk, a környezet  
és az emberi életminőség megőrzése érdekében. A könyv a daganatos és más 
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krónikus betegségek jobb megértéséhez és hatékonyabb kezeléséhez kíván 
hozzájárulni az új, szubmolekuláris szemlélet megismertetésével, amely meg-
nyitja az utat az emberiség számára egy hatékonyabb, káros hatásoktól mentes 
és fenntartható terápia megvalósítása felé.

2020. november 

    Somlyai Gábor PhD   
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I. FEJEZET

A daganatos betegségek  
általános jellemzői

MI A R ÁK?

A rák, kialakulásának okait és megjelenési formáit tekintve is, egy összetett 
kórkép, ezért nehéz rövid, mégis szakszerű meghatározást adni a betegség-
csoportra. Szigorúan szakmai értelemben a „rák” (carcinoma) kifejezés csak 
a hámsejtekből kiinduló rosszindulatú daganatokra (tumorokra) vonatko-
zik, de a köznyelvben mégis ezzel a szóval illetünk minden rosszindulatú 
daganatos megbetegedést. A rosszindulatú daganatos betegségek közös tu-
lajdonsága, hogy egyetlen sejtből, bizonyos idő alatt kialakul egy sejtcsoport 
(akár néhány hét, de többnyire 3–5–10 év alatt), mely működésében és mor-
fológiai tulajdonságaiban is jelentősen különbözik egészséges szöveti kör-
nyezetétől. Jellemző tulajdonságuk a kontroll nélküli sejtosztódás, melynek 
következménye, hogy a daganat környezetét túlnőve terjed át a környező 
szövetekre, a tumorról leszakadó sejtek pedig a vér- vagy nyirokáramba ke-
rülve eljutnak a szervezet távolabbi pontjaira is, és ott megtapadva, tovább 
növekedve újabb tumort (áttétet, metasztázist) hoznak létre, a vérképzőszervi 
rosszindulatú betegségek esetében pedig éretlen (blastoid) sejtek tömegével 
árasztják el a vérpályát. 

Míg egyetlen sejtből a mai diagnosztikai eszközökkel kimutatható,  
kb. 0,5–1 cm-es daganat lesz, átlagosan 4–5 év telik el. Ekkor a daganatot 
felépítő sejtek száma már több mint 10 millió. A rák „alattomos” jellege el-
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sődlegesen erre a tényre vezethető vissza, mert az első 4–5 évben, amíg  
a daganat mérete a kimutathatósági szint alatt marad, a beteg teljesen tünet- 
és panaszmentes, számtalan sejt fűződhet le a tumorról. Ha sikerül megte-
lepedniük a szervezet távolabbi pontjain, további 4–5 év múltán kialakul-
hatnak a betegben az áttétek, akkor is, ha az elsődleges daganatot (primer 
tumor) esetleg már évekkel korábban eltávolították. (Ezért tekintjük a da-
ganatos betegek esetében az ötéves tünetmentes időszakot meghatározónak, 
mert, ha ezen időn belül nem jelenik meg újabb tumor a szervezetben,  
akkor a konvencionális kezelések és a szervezet immunrendszere nagy való-
színűséggel sikeresen elpusztított minden rákos sejtet a szervezetben.) 

A daganat tehát összetett, hosszan tartó és soklépcsős folyamatsor „vég-
terméke”. Ezt a folyamatot a sejtet szimbolizáló, egy lejtő kis mélyedésében 
nyugalomban lévő golyó útján keresztül lehet jól szemléltetni. A sejtben 
zajló genetikai és anyagcsere-folyamatok eltérései néha „súlypontváltozást” 
idéznek elő, ami már kibillentheti a golyót egyensúlyi helyzetéből azon  
a minimális gáton, ami visszatartja a sejtet attól, hogy elinduljon a lejtőn 
lefelé, de bizonyos „javító” folyamatok vissza is segíthetik a sejtet a mélyedés 
biztonságosabb pontjára. Egészséges sejtekben a lejtő irányába ható erők 
egyensúlyban vannak a megtartó erőkkel. A daganat kialakulásához vezető 
első esemény, amikor a sejt átbillen az első gáton. A sejt „elszabadulását” egy 
újabb mélyedés fékezheti, melyben a sejt ismét elidőzik, de ha a lejtő irányá-
ba ható erők túlsúlyba kerülnek, rövidesen ezen a gáton is átbillen. Minél 
több gáton „jut túl” a sejt, annál könnyebben leküzdhető akadályt képez  
a következő, miközben a lejtő meredeksége is egyre nő. Ha a sejtben zajló, 
egyensúlyi állapotukból kibillent folyamatok már nem képesek megfékezni 
a sejtet, a sejt nekilódul a lejtőnek, és már nem akadályozható meg, hogy 
kontroll nélküli osztódásba kezdjen.
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1. ábra

A sejt rosszindulatú elfajulásának többlépcsős folyamata, melyet a lejtő mé-
lyedéseiben átmeneti nyugalomban lévő, de lefelé gördülő golyó képével 
szemléltetünk. Látható, hogyan válik az egészséges sejt egyre rosszindulatúb-
bá az évek során, míg végül már semmi nem áll a kontroll nélküli osztódás 
útjába.

Egészséges sejt

D
aganatos sejt

A sejt rosszindulatú

elfajulásának folyamata

Az egyik általánosan elfogadott elmélet szerint a daganat kialakulásának 
elsődleges oka a genetikai programban bekövetkező hibák sorozata [1].  
Az emberben élete során a megtermékenyítéstől a haláláig kb. 1016 számú 
sejtosztódás megy végbe. Minden sejtünkben (néhány kivételtől eltekintve) 
3,2 milliárd „betű”-ből álló genetikai program van kódolva. Ezt a programot 
az élet mindössze 4 betűvel írja, melyek megfelelnek a sejt örökítőanyagát,  
a DNS-t felépítő négy bázisnak (A: adenin, T: timin, G: guanin, C: citozin). 
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(Ebben a könyvben kb. 360 000 betű található, ez azt jelenti, hogy egyetlen 
sejtünk genetikai programját 9700 hasonló terjedelmű könyvben lehetne 
leírni.) A sejt minden osztódás előtt megduplázza genetikai programját, 
hogy az utódsejtek is azonos DNS-kópiával rendelkezzenek. A genetikai 
program átírása során a másolást végző enzim (fehérje) bizonyos gyakori-
sággal hibát vét, ilyenkor az utódsejtben nem a megfelelő „betű” kerül az 
adott helyre. Ha ezek a hibák a 3,2 milliárd bázispárból álló genetikai prog-
ram olyan „kritikus” pontjain következnek be, melyeknek kitüntetett szere-
pük van például a sejtosztódás szabályozásában, akkor ezek a sejtek a kör-
nyező sejtektől eltérő módon fognak viselkedni, és gyakrabban osztódnak. 
Ez oda vezethet, hogy a sejtcsoport idővel túlnövi környezetét, ennek mak-
roszkópos megjelenése maga a tumor. 

A rák másik, metabolikus megközelítése szerint a daganatos betegségek 
kialakulása mögött a sejt anyagcseréjében [2], elsősorban a sejt energiaköz-
pontjainak, a mitokondriumoknak a működésében bekövetkezett zavar áll. 
Ezt Otto Warburg [3] már az 1920-as évek elején leírta, munkájáért 1931-
ben orvosi Nobel-díjat kapott. A tápanyagok „elégetésekor” a kémiai köté-
sekben raktározott energiát a sejtek az adenozin-trifoszfát (ATP) molekulák 
nagy energiájú, ún. makroerg kötéseiben tárolják. Az ATP szintézise a cukor-
molekulák elégetése során oxigén jelenlétében (aerob módon) a mitokondriu-
mokban, és oxigén felhasználása nélkül (anaerob módon) a sejtplazmában is 
történhet. A mitokondriumban zajló terminális oxidáció (Szent-Györgyi–
Krebs-ciklus) során a végtermék szén-dioxid és anyagcserevíz lesz, ezzel 
szemben a sejtplazmában nem történik meg a szerves vegyületek teljes oxidá-
ciója, a szén-dioxid és víz mellett tejsav is keletkezik, amit a sejt további 
molekulák szintéziséhez használ fel. Otto Warburg felismerte, hogy bár  
a daganatos sejtekben rendelkezésre áll az oxigén, hogy a tápanyagok teljes 
oxidációja a mitokondriumban megtörténhessen, ez mégsem ott, hanem  
a sejtplazmában, anaerob módon, glikolízis útján zajlik le.
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A R ÁK GENETIKAI ELMÉLETÉT 
TÁMOGATÓ ÉRVEK 

A sejtekben az evolúció során precíz javító, úgynevezett repair mechaniz-
musok alakultak ki a keletkező genetikai hibák kiküszöbölésére, a másolás-
kor keletkező hibák azonnali javítására. A genetikai hibák „nettó” egyenle-
gét a keletkező hibák számának és az azokat javító rendszer hatásfokának 
eredőjeként lehet meghatározni. Ez a rendszer annyira jó hatékonysággal 
működik, hogy miközben a DNS másolásakor kb. ezerbetűnként csúszik be 
egyetlen hiba, addig a javító mechanizmusnak köszönhetően egymillió bá-
zisra egynél is kevesebb hiba esik a teljes DNS-kópiára nézve. Ez azt jelenti, 
hogy ezer genetikai hibából általában csak egyet nem tud kijavítani a sejt.  
A daganatos elfajulás valószínűsége tehát attól függ, hogy milyen gyakori-
sággal keletkeznek hibák a genetikai programban, és hogy milyen precízen, 
milyen százalékban javítja ki ezeket a sejt javító apparátusa. (Fontos tudni: 
ahogy az emberek számos tulajdonságukban különböznek egymástól, úgy 
„javító” apparátusuk működésének hatásfoka is eltérő. Vannak, akiknél ez  
a mechanizmus nagyon jól működik, és vannak, akiknél nagyobb hibaszá-
zalékkal. Részben ezzel is magyarázható, hogy két azonos rizikófaktorral 
rendelkező személy közül az egyik daganatos beteg lesz, míg a másik nem.)

Bizonyos kémiai anyagok hatására a genetikai hibák száma jelentősen 
megnőhet. Ezzel magyarázható, hogy pl. rákkeltő, mutagén, toxikus kémiai 
anyagokkal dolgozók, aktív vagy passzív dohányosok körében, erős UV-, 
röntgen- vagy radioaktív sugárzásnak kitett személyeknél bizonyos dagana-
tos betegségek nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. Az is könnyen belát-
ható, hogy a genetikai hibák számának emelkedése növeli annak az esélyét 
is, hogy tévedjen, hibázzon a javító apparátus is. A rendszer meghibásodása 
olyan változásokat indíthat el, amelyek miatt a sejteket már nem lehet meg-
akadályozni abban, hogy kibújva a kontroll alól gyors osztódásnak induljanak.
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A megelőzés szempontjából a fenti megállapításoknak két fontos üzene-
tük van: a) minden olyan kémiai anyag, mely a szervezetbe kerülve növeli  
a genetikai hibák előfordulási gyakoriságát, növeli a rák kialakulásának  
valószínűségét is; b) minél fiatalabb korban következnek be az első geneti-
kai hibák, annál korábban gyűjti be a sejt a daganat kialakulásához vezető 
további genetikai hibákat, mutációkat. Ezzel magyarázható, hogy a dohá-
nyosok, szennyezett levegőjű környéken élők vagy rákkeltő kémiai anya-
gokkal dolgozók esetében a daganatos betegségek gyakorisága eltér az átlag-
populációnál tapasztalttól. Az életkor előrehaladtával [4] rákkeltő anyagok 
nélkül is megnő a daganatok kialakulásának valószínűsége (2. ábra). Ahogy 
szervezetünkben egyre több sejtosztódás zajlik le, ezzel arányosan növekszik 
a véletlenszerűen bekövetkező genetikai hibák száma is. Ez a dúsulás azt 
eredményezheti, hogy az adott sejten belül, ahol korábban egy-két ponton 
már bekövetkezett genetikai hiba, amely érinti a sejtosztódás szabályozását, 
egy újabb megjelenése már könnyen átlökheti a sejtet az utolsó gáton. 

Szintén nagyobb kockázatot hordoznak azok, akiknek a sejtjeiben már 
születéskor jelen van valamilyen öröklött, betegségre hajlamosító genetikai 
hiba. Ma már jól kimutatható a daganatos betegségek kialakulására való 
fokozott családi hajlam. Esetükben különösen fontos, hogy mérsékeljék  
a kockázatokat, csökkentsék a további genetikai hibák (mutációk) kialaku-
lásának esélyét, megőrizzék szervezetük egészséges egyensúlyát.

2. ábra

A daganatos betegségben meghaltak számának alakulása az életkor függvé-
nyében. Az ábra jól mutatja, hogy 40 éves kortól meredeken megemelkedik 
a betegség halálozási aránya. Az ötvenéves populáció esetében kb. 30, míg a 
nyolcvanéves populáció esetében már 400 ember hal meg évente daganatos 
betegségben, egymillió lakosra vetítve. (Forrás: [4], 1193. oldal)
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A R ÁK METABOLIKUS ELMÉLETÉT 
TÁMOGATÓ ÉRVEK 

A genetikai megközelítés szerint számos génhiba együttesen felelős a rák 
kialakulásáért, de ennek ellentmond az, hogy például a világossejtes vesetumor 
esetében a mitokondrium egyetlen génjének, a fumarát-hidratáz enzimet 
kódoló génnek a mutációja tehető felelőssé a tumor kialakulásáért [5]. Ennek 
a funkciónak az elvesztése egyben a mitokondrium trikarbonsav-ciklusának 
(Szent-Györgyi–Krebs-ciklus) leállását is jelenti, ami miatt a sejt nem képes 
anyagcserevizet termelni, ezáltal deutériumot csökkenteni. A mitokondrium 
központi szerepét igazolja, hogy tumoros sejtekből izolált mitokondriumokat 
átültetve egészséges sejtekbe, azok ezt követően tumoros fenotípust mutat-
nak [2]. Ezzel szemben, amikor daganatos sejtek sejtmagját ültették át egész-
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séges sejtek citoplazmájába, azok változatlanul egészségesek maradtak. Miért 
nem mutatja a sejt a daganatos sejtekre jellemző jegyeket, ha genetikai prog-
ramja hordozza a daganatos sejtek mutációit? Szintén a metabolizmus szerepére 
utalnak azok az epidemiológia adatok is, melyek jelentős eltérést mutatnak 
bizonyos tumorok kialakulási gyakoriságában, attól függően, hogy a vizsgált 
népcsoport mely földrajzi régióban él, milyen életmódot folytat, és hogyan 
táplálkozik. 

A genetikai hibák szerepének másodlagosságát igazolja az is, hogy a ge-
netikai hibák megléte önmagában nem elégséges a daganat kialakulásához; 
számos egyénben kimutatható a hibás gén vagy gének, ennek ellenére még-
sem alakul ki bennük a betegség. Különösen jó példa erre, amikor egypeté-
jű ikrek esetében a teljesen azonos genetikai állomány ellenére az egyik test-
vérben kifejlődik a daganat, míg a másikban nem. 

A két megközelítés mellett és ellen szóló érveket [6] hosszan lehetne so-
rolni, de nehéz olyan végső konklúzióra jutni, amellyel mindkét tábor azo-
nosulni tudna. Azt reméljük, hogy a könyvben bemutatott tudományos 
eredmények, a rákbetegség új, szubmolekuláris megközelítése feloldja a két 
elmélet közötti látszólagos ellentmondást, és mindkét megközelítés igaza 
érvényesülhet.

HOL ÁLL JELENLEG, ÉS MERRE TART  
A DAGANATGYÓGYÁSZAT?

A daganatos betegségek elleni küzdelem jelenlegi helyzetét sokféleképpen 
lehet értékelni attól függően, hogy milyen szakmai háttérrel vagy megfonto-
lásból közelítjük meg a kérdést. A legfontosabb annak rögzítése, hogy a daga-
natos betegséget nem indokolt eleve halálos betegségként kezelni. Az orvos-
tudomány számos területen hatalmas fejlődést ért el az elmúlt évtizedek 
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során, mely lehetővé tette, hogy néhány tumorfajta esetében, mint például 
a heretumor vagy a gyermekkori leukémia, a megfelelő kezelési protokollokat 
követve a betegek jelentős részét valóban meg lehet gyógyítani. Szintén 
eredményként könyvelhető el, ha nem sikerül ugyan teljesen meggyógyítani 
a beteget, de az akut betegséget krónikus betegséggé lehet „szelídíteni”, és a beteg 
életét jelentősen meghosszabbíthatjuk, az életminőség megtartása mellett.

Ha számszerűsíteni akarjuk a jelenlegi terápiák hatékonyságát, tényként 
könyvelhető el, hogy a világban 2018-ban 9,6 millió [7], Magyarországon 
33 000 haláleset volt köthető a daganatos betegségekhez, annak ellenére, hogy 
a betegek döntő része megkapta a protokoll szerinti onkológiai kezeléseket.

Felmerül a kérdés, hogy a statisztikai adatok és trendek alapján eredmé-
nyesnek tekinthető-e a jelenkori daganatgyógyászat? Ha nem vagyunk ké-
pesek szembenézni a ténnyel, elfogadni és belátni, hogy az eddigi próbálko-
zások, a gyógyítás ma alkalmazott módozatainak továbbfejlesztése nem 
vezet el bennünket a probléma valódi megoldásához, akkor változtatni sem 
tudunk a mai helyzeten. A részleges eredmények szépítésének, túlértékelésé-
nek következménye, hogy a már ma is rendelkezésre álló lehetőségeket eltol-
juk magunktól, ahelyett, hogy két kézzel nyúlnánk értük, hiszen szüksé-
günk van minden új elgondolásra, fejlesztési irányra és módszerre, amely 
túlmutat a mai kezelési irányokon, stratégián. A deutériumdepléció az egyik 
ilyen kezelési stratégia, melynek kutatási és klinikai eredményeiről napjainkig 
közel 100 tudományos publikáció jelent meg a világban, igazolva a termé-
szetben megtalálható deutérium meghatározó szerepét a biológiai folyamatok 
szabályozásában. 

Az 1999-ben kiadott Győzzük le a rákot! című könyvemben már idéztem 
Tim Beardsley 1994-ben megjelent szerkesztőségi cikkének néhány bekez-
dését [8], rávilágítva arra, hogy az 1971-ben Nixon elnök által meghirdetett rák 
elleni háború, és a nemzeti rákellenes törvény, a National Cancer Act nem 
hozott érdemi előrelépést. A cikk üzenete azóta is érvényes. Az írás idézte 
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dr. Peter Greenwald (National Cancer Institute) optimista várakozását, 
amely előrevetítette, hogy a génterápia, az immunterápia, specifikus gének 
aktivitásának a megváltoztatása majd adekvát válasszal szolgál a kihívásra. 
Most, 2020-ban újra elolvasva a 25 évvel ezelőtt leírtakat kijelenthető, hogy 
újabb évtizedek múltán még mindig nem történt igazi áttörés a daganatgyó-
gyászatban. Ugyan az elmúlt 25 évben megjelentek az akkor már előrevetí-
tett új terápiák, de a probléma valódi megoldásához nem kerültünk köze-
lebb, ma is vesztésre állunk a rák elleni háborúban. Az új terápiák bizonyos 
esetekben növelik ugyan a betegek várható élettartamát, de ez nem változtat 
azon a tényen, hogy a kezelési költségek igen jelentős emelkedése mellett 
minden évben közel 9 millió embert veszítünk el daganatos betegség miatt, 
és ez a szám a WHO prognózisa szerint 2030-ra már 13 millió fölé fog 
emelkedni.

Jelentős adatbázisok állnak rendelkezésre a daganatos betegségek előfor-
dulási gyakoriságára, a túlélési időre vonatkozóan, tumortípusra lebontva, 
nemek szerinti és földrajzi eloszlásban, stb. Általánosan érvényesnek tekint-
hető megállapítás, hogy az évenként újonnan diagnosztizált betegek számá-
nak, országonként változóan, de mintegy 40–60%-a az elhunytak száma. 
Világviszonylatban 14 millió új megbetegedéssel és 8,8 millió rák okozta 
halálesettel számolunk évente. Részletes adatok állnak rendelkezésre, tumor-
típusonként meghatározva az új esetek (morbiditás) és az elhunytak (mor talitás) 
éves számát, amit az USA-ra vonatkoztatva az 1. táblázatban mutatunk be.

1. táblázat

Az új daganatos megbetegedések (morbiditás) és a halálozás (mortalitás) 
alakulása a férfiak és nők körében az USA-ban 2018-ban, és a terápiák ha-
tékonyságát jelző hányadosuk.
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Daganattípus

Nők Férfiak

morbiditás mortalitás morbiditás/
mortalitás morbiditás mortalitás morbiditás/

mortalitás

Emlő 266 120 40920 6,50   2550 480 5,31

Méhnyak 13 240 4170 3,17 – – –

Vastagbél-
végbél

47 530 23 240 2,04 49 690 27 390 1,81

Tüdő 112 350 70 500 1,59 121 680 83 550 1,45

Gyomor 9720 4290 2,26 16 520 6510 2,53

Méhtest 63 230 11 350 5,57 – – –

Petefészek 22 240 14 070 1,58 – – –

Leukémia 25 270 10 100 2,50 35 030 14 270 2,45

Nyelőcső 3810 3000 1,27 13 480 12 850 1,05

Prosztata – – – 164 690 29 430 5,59

Máj 11 610 9660 1,20 30 610 20 540 1,49

Húgyhólyag 18 810 4720 3,98 62 380 12 520 4,98

Ajak-
szájüreg

13 560 2390 5,67 34 720 6000 5,78

Az Amerikai Ráktársaság (American Cancer Society) táblázatát [9] ki-
egészítettük a morbiditás/mortalitás (az új megbetegedésekre eső halálese-
tek arányszáma) hányadosát bemutató oszloppal, amely jól tükrözi az adott 
tumortípus kezelésének jelenlegi hatékonyságát. Ez az érték az amerikai 
adatok alapján az emlő-, prosztata-, méhtest- és ajak-szájüregi tumorok ese-
tén 5 fölötti, a méhnyak-, húgyhólyagrák esetében 3 fölötti, a nők esetében 
három tumortípusnál (vastag- és végbél-, gyomorrák, leukémia) nagyobb, 
mint 2, a férfiak esetében a vastag- és végbéldaganatoknál a hányados ki-
sebb, mint 2. A hányados az összes többi tumortípusnál (tüdő-, petefészek-, 
nyelőcső-, máj-) kisebb, mint 2, ami azt jelenti, hogy ezeknek a betegeknek 
több mint a fele 1 éven belül meghal. Azok a daganattípusok, amelyek ese-
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tében a hányados értéke 5 vagy annál magasabb, jól kezelhetők, a remisszió 
nagy gyakorisággal elérhető, a betegség korai stádiumban felismerve gyó-
gyítható. Ebbe a csoportba kevés tumorfajta tartozik, a daganatos betegsé-
gek többségénél a hányados 1 és 3 közé esik. Tüdőrák esetében a hányados 
férfiak esetében 1,45, a nők esetében 1,59, ami azt jelenti, hogy a tüdőrákkal 
diagnosztizált betegek szinte kivétel nélkül alig több, mint egy évvel élik túl 
a betegséget, annak felfedezése után. Ez különösen azért elkeserítő adat, 
mert a tüdőrák az egyik leggyakrabban előforduló daganatféleség. 

A rákellenes gyógyszerfejlesztések irányát az elmúlt évtizedekben legin-
kább a genomikai kutatások határozták meg. A fejlesztések célja az, hogy  
a genetikai hibák felderítésén, elemzésén keresztül sikerüljön személyre  
szabott megoldást találni a rák gyógyítására. Az elmúlt években az újabb 
daganatellenes gyógyszerek megjelenése bizonyos esetekben javította ugyan 
a rákhalálozási adatokat, a betegek várható életkilátásait, de igazi áttörést 
nem hoztak. Ezeknek a gyógyszereknek a kifejlesztése hatalmas összegeket 
emésztett és emészt fel jelenleg is, amit a gyártók a terápia árában érvénye-
sítenek. Egy-egy daganatellenes gyógyszer havi költsége betegenként ma 
már elérheti vagy meghaladhatja akár az 1-2 millió forintot is. Nyugtalanító 
tény azonban az, hogy miközben a gyógyszerek és kezelések költsége több-
szöröződik, addig a hatékonyság tekintetében csak minimális vagy semmi-
lyen érdemi javulás nem igazolható.

A kihívás tehát minden eddigi erőfeszítés ellenére továbbra is előttünk 
áll; sikerülhet-e igazi áttörést elérni a rákgyógyászatban? 
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