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A Studia Ignatiana 4. kötetét tizenhárom szerző nyolc tu
dományterületet érintő tanulmánya gazdagítja. A fiatal tudó
sok műveit lapozgatva Eötvös Loránd sorait ajánlom a Tisz
telt Olvasó figyelmébe: „Világunk és sorsunk formálásában 
meghatározó szerepet játszik a tudomány,, mert a tudomány 
az ismeretlenben való tájékozódás stratégiája:”

A kötet bizonyítja, a Szent Ignác Szakkollégium hivatása a 
tudományon keresztül történő nevelés, a tudomány megújító 
művelésére való felkészítés, azaz olyan szakemberek motivá
lása, akikre jellemző a tárgyra koncentráló, kérdezni tudó va
lóságtisztelet, a vitázó képesség, a kritikai tartás, az össze
függésekben, ellentétes lehetőségekben való gondolkodás, te
hát minden tudományosság lényege: a gondolkodni merő bel
ső függetlenség. z

A Szakkollégium ragaszkodik ahhoz, hogy hallgatóinak ne 
csak ismereteket nyújtson, hanem nevelje is őket: emberség
re, felelősségtudatra, egymás elfogadására és megbecsülésé
re. Hazaszeretetre is. Nem üres beszéddel, hanem erős, meg
tartó tapasztalatokkal. Alikor majd észreveszik, hogy a szülő
földhöz, anyanyelvhez, nemzethez való hűség nemcsak adós
ság, amellyel másoknak tartozunk, hanem felhajtó erő is.,

A szakkollégiumi polgár természete szerint közösségi lény, 
aki hallgatólagosan egyetért a közösségi működés két alap
pillérével: az igazság közös vizsgálat során derül ki, nem egyé
ni kinyilatkoztatás révén, és a közösség közös értékekre, és 
együttes felelősségre épül. A szakkollégiumi közösség négy 
alapvető közös értéke a szeretet, a bölcsesség elismerése, az 
igazság fontossága és az egyéni kiteljesedés kölcsönösen elis
mert célja. Az egyének a közösség számára végzett önkéntes 
munka és az általuk birtokolt szellemi javak megosztása ré
vén válnak valóban jezsuita szellemiségű polgárrá!

A kötet bizonyítja azt is, hogy a Szent Ignác Szakkollégium
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agybetUS1Grte miséglvé fsához felhalmozott 
tudást, jo emberi es szakmai kapcsolatokat és olyan inspiráló 
szellemi közeget tud nyújtani, amit - meggyőződésem szerint

yen fogékor szociológusok vagy mennyire innovatív kute 
tok lesznek, az a hallgatókon, az elszántságukon szorgalmú

„ A/o!™ címú' könyvében - Szókratészt megidézve -
az emberi lelek három részéről ír. A vágyak és az értők*™ mól 
smeXTmegbTe^l-’^^^0?’ a™ly a “^ok áTa“el-’ 
víi^k ’ “eSbe<;sulest es az önbecsülést foglalja magában 
nnhecíl” yaP'u,nk,masok megbecsülésére, és ez a forrása 
önbecsülésünknek, de „vannak helyzetek, melyekben fáradva 
teljesíted h°Sy kötelességünket

: figyelmébe! Ezt ajánlom a flatal
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Kocsis Esztek

Angiogenesisre ható szerek 
a vesesejtes carcinomában
Abstract

The present study is to offer a summary of current angio- 
genesis targeted medical treatment strategies fór unresectable 
renal cell carcinoma (RCC). RCC, a surgically incurable con- 
dition resistant to chemo- and radiotherapy is the most fre- 
quent kidney cancer type. Recent advances in molecular tar
geted biological therapy are promising: drugs designed to im- 
pair angiogenesis have proved to improve the progression free 
survival of RCC. These drugs are designed to inhibit angio
genesis. Orally administered multikinase inhibitors sunitinib 
and sorafenib are compared in this article, in terms ofefficacy, 
safety, side effects and toxicity based on recent liter ature. Fur- 
thermore, mTOR (mammalian tar get of rapamycin) inhibi
tors, such as temsirolimus and everolimus are alsó examined 
ívhich are used fór salvage therapy.

Rövidítések jegyzéke
ANG2 angiopoetin 2 PDGF vérlemezkefüggó' növekedési
BHD Birt-Hogg-Dubbe faktor
EGF epidermális növekedési faktor PDK1 foszfoinozitid-függó' kináz 1
FDA Amerikai Élelmiszer- és Gyógy PFS progressziómentes túlélés

szerügyi Hivatal PI3K foszfatidilinozitol 3’-kináz
FGF fibroblaszt növekedési faktor pVHL von Hippel-Lindau tumor
GDP guanozin-difoszfát szupresszor fehérje
GTP guanozin-trifoszfát RCC vesesejtes carcinoma
HIF-la hipoxia indukálta faktor la TAF tumor angiogenikus faktor
IMN intusszuszceptív mikrovaszku- 

láris növekedés
TGFB transzformáló növekedési 

faktor 6
mRCC előrehaladott vesesejtes carc. Tia tirozinkináz-gátló
mTOR mammalian target of rapamic. TNFa tumor nekrózis faktor a
NOS nitrogén-monoxid szintáz VEGF vaszkuláris endoteliális
OS teljes túlélés növekedési faktor
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