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Háttér: Az onkológiai és hematológiai diagnosztika és terápia látványos fejlődésének 

részeként egyre nagyobb a klinikai jelentősége a különböző genetikai és molekuláris 

patológiai vizsgálatoknak, illetve a molekuláris diagnosztikán alapuló un. célzott 

kezeléseknek. Tekintettel a molekuláris diagnosztikában mutatkozó jelentős és folyamatos 

fejlődésre (ld. NGS készülékek rutinszerű alkalmazása), illetve a különböző terápiás 

beavatkozások igen különböző hatékonyságára, és az egyes célzott kezelések különböző 

szintű evidencia értékére, mindenképpen szükségesnek látszik a molekuláris vizsgálatok 

indikációjának megfelelő szabályozottsága. A racionalizálás további oka lehet még az is, hogy 

az un. multigénes vizsgálatok és a különböző célzott kezelések költsége sem elhanyagolható. 

Ezért fontos, az ilyen vizsgálatokat csak indokolt, és a beteg számára remélhetőleg terápiás 

eredményeket hozó, elérhető gyógymódok eseteiben alkalmazzuk. Így a molekuláris 

onkológiai bizottság működésének alapvető célja az, hogy olyan esetekben, amikor a 

rutinszerűen alkalmazott kezelések már nem kellőképpen hatékonyak, de reménykeltő 

valamilyen célzott kezelés elindítása (akár off-label formában), vagy valóban ritka onkológiai 

betegségről van szó, esetleg a legújabb innovációk alkalmazása látszik elérhetőnek, ott a 

bizottság javaslatot tegyen a diagnosztika elvégzésére és a terápia irányultságára. Ezt a 

szemléletet tükrözi a Kormány 359/2019. számú, december 23-án keltezett rendelete, amely 

többek között molekuláris patológiai vizsgálatok korszerű, de racionális elvégzésének a 

szakmai és financiális hátterét biztosítja.  

 

 

 

A Bizottság feladatai: A MOB-hoz nem kell elutalni a terápiás protokollokban előírt vizsgálati 

kéréseket (pl.: ALK meghatározás, EGFR analízis, RAS panel, kit/PDGFRA mutáció analízis, 

HER2 vizsgálatok, PD-L1 meghatározás) vagy standard haematológiai protokoll szerinti 

molekuláris vizsgálat kéréseket (pl. bcr/abl, p53 mutáció analízis etc.). Ezek adminisztrációja 

az eddigiek szerint történik. Nem kell továbbá a MOB-t értesíteni a patológus által elrendelt, 
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diagnosztikus célból végzett molekuláris vizsgálatok kapcsán sem. A kérés nélkül végzett 

analízisek kivételével azonban szükséges az illetékes onkológiai munkabizottság terápiás 

javaslata. Amennyiben szükséges ezen vizsgálatok későbbi feldolgozása, akkor ez a 

patológiai vagy onkoteam adatbázisból megtehető. 

Mindenképpen indokolt a különböző multigénes, illetve csírasejtes mutációk kapcsán végzett 

vizsgálatok részletes szakmai kerekasztal megbeszélése. Szintén indokolt az un. folyadék 

alapú molekuláris genetikai vizsgálatok MOB elé vitele. A bizottság további kompetenciái még, 

az összetettebb, multigénes paneleket igénybe vevő egyéb vizsgálatok indikációjának 

jóváhagyása, akkor ha minimális mennyiségű anyag nyerhető csak a betegből, vagy 

amennyiben a hagyományos molekuláris vizsgálati paletta a “cél-gént” (vagy géneket) nem 

tartalmazza. Említettük, fontos a ritka onkológiai esetek kezeléséhez szükséges molekuláris 

vizsgálatok javaslata, jóváhagyása. Javasolt a vizsgálatok megkérése elött az illetékes 

onkológiai munkacsoportok előzetes jóváhagyása. 

Természetesen a szakma további fejlődése, a terápiás lehetőségek kiszélesedése, vagy éppen 

a szabályozás megváltozása a működési rend értelemszerű megváltoztatását vonhatja maga 

után. Fontos a működés kialakítása közben az esetleges nemzetközi tapasztalatok folyamatos 

átvétele. 

Tekintettel arra, hogy a gyermek-onkológiában a molekuláris patológiai vizsgálatok, illetve 

megbeszélések központilag, Budapesten történnek, ezért a gyermek-onkológiai esetek 

rutinszerű tárgyalása ott történik meg, a gyermekgyógyász kollegák segítségét csak dedikált 

esetekben kérjük meg. Hasonlóan, ha az ellátás bármilyen más klinikai kutatás, pályázat 

részeként történik, akkor a vizsgálatkérés a PTE keretein belül nem szükségszerű.  

 

Adminisztráció: hasonlóan az egyéb onkológiai munkacsoportok működéséhez, az archiválás 

elektronikus és nyomtatott formában is szükséges. A kinyomtatott dokumentumot a 

résztvevő szakorvosok ellenjegyzik. A dokumentációnak tartalmaznia kell a beteg szűkséges 

adatain kívül az onkológiai (hematológiai, gyermekonkológiai, stb.) anamnézist, a 

legfontosabb kísérő betegségeket, a beteg általános állapotára vonatkozó ECOG-KPS 

értékeket, a betegség stádiumát, és a rendelkezésre álló szövettani, esetlegesen molekuláris 

patológiai kórisméket. Természetesen a kérésen a feladó orvos a kívánt vizsgálatot (és a 

tervezett terápiát) is meg kell, hogy jelölje. 

 

A Bizottság tagjai szakmai felsorolás szerint: patológus, orvosi genetikus, klinikai onkológus, 

gyermek-onkológus, hematológus, pulmonológus, dermato-onkológus, nőgyógyász-

onkológus, szakgyógyszerész, illetve molekuláris patológiai szakvizsgával rendelkező 

szakember, és a beteg kezelőorvosa igény esetén. Természetesen a megbeszélésen az 

onkoteam vezető jóváhagyásával részt vehet más, nem nevesített orvoskollega, szakvizsga 

jelölt, PhD hallgató, érdeklődő medikus, stb. Nem feltétlenül szükséges a rákbeteg ellátás más 

szegmenseiben résztvevő orvoskollegák részvétele, hiszen a bizottság alapvetően a modern 
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gyógyszeres terápiák alapjait határozza meg, de kérés, igény esetén bármely ellátó orvos, 

egészségügyi személyzet részt vehet a megbeszélésen. A Laboratóriumi Medicina Intézet 

képviselője erre vonatkozó szakmai igény felmerülése esetén vesz részt a bizottság 

munkájában. 

 

A Bizottság tagjai a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában: 

Elnök: Dr. Tornóczki Tamás 

Titkár: Dr. Hadzsiev Kinga 

Tagok:  

Patológia: Dr. Kajtár Béla 

Orvosi genetika: Dr. Ripszám Réka 

Klinikai onkológia: Dr. Mangel László, Dr. Kövér Erika, Dr. Boronkai Árpád, Dr. Bércesi Éva 

Gyermek-onkológia: Dr. Ottóffy Gábor, Dr. Vojcek Ágnes 

Hematológia: Dr. Alizadeh Hussain 

Pulmonológia: Dr. Sárosi Veronika 

Dermato-onkológia: Dr. Lengyel Zsuzsanna 

Nőgyógyászat: Dr. Stefanovits Ágnes 

Központi gyógyszertár: Ábrahám Eszter 

 

 

A megbeszélések helyszíne: PTE KK Patológiai Intézet, könyvtár  

A megbeszélések gyakorisága: minden hónap első csütörtök délután (15h) 

A Működési Rend fellelhetősége: ld. az „Onkológiai Munkacsoportok működési rendje” (PTE KK 

Onkoterápiás Intézet honlap) 


