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maga után, mint a légi parádék sportgépei, és el-
tűnt a szemünk elől. Ez volt a „Challenger”,
amely így, jelképesen a mennybe vitte űrhajó-
sait! Nekem, nem szégyellem, elszorult a tor-
kom, de ezt érzem most is, amikor mindezt pa-
pírra vetem. Igen, lezárult egy 30 éves,
csodálatos űrkorszak, melyben két űrsikló „égi
célok” felé távozott. Búcsúzzunk el tőlük!

Nem babonából, de addig nem kezdtem el
írni ezt a jegyzetet, míg az Atlantis földet nem

ért. Hál’ Istennek, szerencsésen visszatértek!
Így hát megírtam. Tudom, nem nagy dolog ez.
Csak emberi. Sehol nem tartják számon, hogy
véletlenül hány magyar volt akkor az
Arlingtoni Nemzeti Emlékhelyen. Mi ketten
ott voltunk. És akik ezt most elolvasták –
Önök is, mert megőrzik a Challengert emléke-
ik között.

DR. KENDREY GÁBOR

patológus, Budapest

Nem vitatható, hogy környezetünkben meg
tudjuk különböztetni az illattól a szagot. De
csődöt mond gazdag szókincsünk, ha szaglá-
sunk érzékenységét, azaz szenzitivitását vagy
specificitását szeretnénk evidenciákon alapuló
tudományossággal meghatározni. Legfeljebb
addig a sommás megállapításig juthatunk: a
szagok és illatok megítélése egyedi, tehát az
egyénre jellemző tulajdonság.

Az orvosi ténykedésünk során végzett fizi-
kális vizsgálatokban szaglásunknak is aktív
szerepe van. Gondoljuk csak rá, milyen sokféle
betegség kísérője a „jellemző szag”. Szerencsére
tífuszos vagy diftériás beteget ma már nemigen
látunk-szagolunk, de diabéteszes vagy króni-
kus vese- és májbeteget annál többet. Elmélet-
ben ismerjük ugyan az ún. odor hepaticust, de
kevésbé előrehaladott stádiumban lévő króni-
kus májbeteg vizsgálatakor vajon megérint-e
bennünket a szimptómákhoz társuló, rossz
prognózisra utaló patognomikus „tünet”?

Korábbi mestereimtől többször hallottam,
hogy a jó diagnosztának „jó orra van”. Ez rész-
ben veleszületett tulajdonság, melyet kellő gya-
korlattal fejleszteni lehet. Sajnos a fizikális vizs-
gálat számos apró fortélya, trükkje a mai
(teljesítményorientált) klinikai gyakorlatban
megfakult, helyükbe a trendi szofisztikált mű-
szeres technikák léptek. Vajon mit vesztettünk,
vagy mit nyertük ezzel a paradigmaváltással?
Kétségtelen, hogy elődeink orvoslásának szép-
ségét, művészetét, a jelen kor erősödő technici-
zálódása és fiskális szemlélete jelentősen csor-

bította. A szolgálatból szolgáltató („heath-care
provider”) lett, aki a rendelkezésére álló egyre
bővülő diagnosztikus eszköztárból már alig ve-
szi igénybe az érzékszervei kínálta potenciális
lehetőségeket. Vajon milyen hogyan ítélnék
meg ma azt az orvost, aki a gondos anamnézis
birtokában, az alapos fizikális vizsgálatot kö-
vetően például malignus (rákos!) betegséget ál-
lapítana meg? Nem valószínű, hogy ez a 21.
század „real-life” körülményi között pozitív
megítélést nyerne. És ha segítségül hívna egy
(szaglását tekintve) trenírozott kutyát? Bár-
mennyire morbid ötletnek hangzik, ezt a lehe-
tőséget veti fel egy rangos folyóiratban publi-
kált „sokszerzős” (alábbiakban ismertetett)
tudományos közlemény.

Sonoda H. és 11 munkatársa (Gut 2011, 60:
814–819) „Colorectal cancer screening with
odour material by canine scent detection” cím-
mel összefoglalt tanulmányában figyelemre
méltó adatokat közölt arról, hogy megfelelően
betanított kutyákkal a kilélegzett levegő, illetve
a székletminta jellegzetes szagát felismerve a
colorectalis carcinoma 0,97 szenzitivitással és
0,99 specificitással diagnosztizálható. Különö-
sen az egyébként nehezen felismerhető, korai
carcinomák detektálásában jeleskedtek az évez-
redek során domesztikálódott négylábúak. Ez
pedig nem semmi… Az idézett japán szerzők
adatai azt támasztják alá, hogy „kutyás mód-
szerükkel” jobb szűrővizsgálati eredmény ér-
hető el, mint a fecal-blood-teszttel vagy az
egyébként kellemesnek nem mondható és

A rák illata



egyébként jelentős költségvonzatú totál colo-
noscopia elvégzésével! E „hagyományos” mód-
szerekkel 0,91 értékű szenzitivitás és 0,96 spe-
cificitás érhető el.

Itt talán érdemes egy kicsit eltöprengeni azon,
hogy vajon egy tucat trenírozott kutyával meg-
oldható lenne a már több mint egy évtizede be-
harangozott, de széleskörűen máig sem vég-
zett lakossági colorectalis daganatszűrés? E fura
ötletet támogató adat a nemzetközi irodalom-
ban bőven található.

A rák szagának tesztelésével már többen pró-
bálkoztak. Kromatográfiával, tömegspektog-
ráffal olyan volatilis organikus illóanyagokat
izoláltak, amelyek csak a tüdőrákos, illetve hó-
lyagrákos egyénekben voltak identifikálhatóak.
Az első figyelemre érdemes klinikai tanulmá-
nyok a kutyák bőrrákot felismerő képességeiről
számoltak be (Williams H. – Pembroke A.: Snif-
fer dogs in the melanoma clinic? Lancet 1989, 1:
734–738; Church J. – Williams, H.: Another snif-
fer dog for the clinic? Lancet 2001, 358: 930–935).
Érdekes további adatokat szolgáltatott Willis
C. M. és munkatársai, akinek trenírozott ku-
tyái a hólyagrákot 41%-os biztonsággal jelezték
(Willis C. M. et al.: Olfactory detection of hu-
man bladder cancer by dogs: proof of principle

study. BMJ 2004, 329: 712–716). McCulloch és
munkatársainak adatai szerint a tüdő-, illetve a
mellrákok esetén a „kutyás diagnosztika” 90%-
os biztonsággal lenne alkalmazható (McCul-
loch M. et al.: Diagnostic accuracy of canine
scent detection in early- and late-stage lung
and breast cancers. Integr. Cancer Ther. 2006, 5:
30–39). Horvath G. és munkatársai pedig az
ovariumcarcinomák esetében találták alkal-
mazhatónak ezt az alternatív diagnosztikai me-
tódust (Horvath G. et al.: Human ovarian car-
cinomas detected by specific odor. Integr. Cancer
Ther. 2008, 7: 76–80).

A diagnosztikai arzenál kétségkívül örven-
detesen bővül. Az egyre okosabb (és egyre drá-
gább!) gépek és kütyük mellett a jövőben indo-
kolt az alternatív lehetőségekre is gondolni.
Olyan tanulmányok végzésére van szükség,
amelyek a rosszindulatú daganatok biológiai
természetének jobb megismerésével meghatá-
roznák a (szűrővizsgálatra is alkalmas) „rákra
specifikus volatilis szagmintázatot”. A japánok
a labrador retrievert ajánlják figyelmünkbe. Ku-
tya vagy eb? Ki tudja – talán mindkettő hasznos
lehet.

DR. NEMESÁNSZKY ELEMÉR

belgyógyász, Budapest
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A hírmédiumok révén is értesülhettünk róla,
hogy nem fogadták be Semmelweis Ignácnak a
gyermekágyi láz elhárítására vonatkozó doku-
mentumát az UNESCO Világemlékezet Re-
giszterébe, amely tulajdonképpen az egyes
nemzetek felterjesztése alapján összeállított
szellemi világörökség-lista. A Világemlékezet
Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottságának
ajánlása alapján az UNESCO főigazgatója, Irina
Bokova 2011-ben 45 jelölés felvételét hagyta
jóvá a Regiszterbe, ami így immár 238 tételt
tartalmaz. Ez a döntés is motivált, hogy fel-
idézzem a MediArt olvasói számára egy „felfe-
dezésem” szerény, de elgondolkodtató törté-
netét a legnagyobb magyar orvosról, akit a

kiváló amerikai orvos-író, Frank G. Slaughter is
halhatatlan magyarnak („Immortal Magyar”)
nevez Semmelweisről szóló, 1950-ben megje-
lent értékes könyve főcímében (1).

Megtisztelő feladatot és nagy élményt jelen-
tett számomra, hogy a CRE (Európai Rektori
Konferencia, amelynek jogutódja az Európai
Egyetemek Szövetsége) néhány konferenciá-
ján én képviselhettem a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem rektori vezetését mint okta-
tási rektorhelyettes. Ezek az összejövetelek, a
rendkívül gondosan szervezett, érdekes, közös
szakmai programok mellett, kitűnő alkalmat
nyújtottak személyes találkozásokra, eszme-
cserékre európai egyetemek vezető személyi-

Semmelweis a modern színházművészetben
A halhatatlan magyar orvosról szóló norvég dráma hazai „felfedezése”


