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Aközbeszéd aránylag gyakran foglal-

kozik a magyar felfedezôk „sorsta-

lanságával”. 

A Magyar Nephrologiai Társaság jubi-

leumi 25. Kongresszusának nyitóbeszédét

Turi Sándor professzor azzal a kijelentés-

sel fejezte be, hogy ebben az évben ünne-

peljük a diuretikus renográfia felfedezésé-

nek 40 éves évfordulóját. Ez volt ugyanis

szinte az egyetlen alkalom, hogy hazai

berkekben felfedezésünk (Radó, Bános,

Takó) nyilvános elismerést kapott.

Az új diagnosztikus módszer – túlzás

nélkül állítható – úgyszólván 1967-es

megszületésének pillanatától kezdve

orvostörténelmi eseménnyé vált. A felfe-

dezés magyar elsôsége külföldön már év-

tizedekkel ezelôtt eldôlt egy nemzetközi

porondon zajlott, rövid, nagyon érdekes

vita után, de Magyarországon talán még

mindig nem. 

Egy brazíliai radiológus, Camargo

1973-ban nagyobb beteganyagon után-

vizsgálta és megerôsítette a diuretikus re-

nográfia módszerét, ugyanabban a folyó-

iratban, a Nuclear Medicine-ben, amely-

ben magam és munkatársaim közlemé-

nye is megjelent 1968-ban. Az Egyesült

Államokba átköltözött Camargo már

mint a Journal of Urology szerkesztôje

1981-ben kommentárt írt

Koff cikkéhez. Ebbôl ki-

tûnik, hogy Koff, Kass és

munkatársaik saját magu-

kat gondolták a „diuretic

radionuclide urogram” el-

járás felfedezôinek, Ca-

margo azonban rámuta-

tott, hogy az elsôk Radó

és munkatársai, európai szerzôk, és ô ma-

ga, azaz Camargo a megerôsítô második.

Velchik 1985-ben egy, a húgyutak

radionuklid leképezésérôl szóló uro-

radiológiai szimpóziumon megállapítot-

ta, hogy a diuretikus renográfia beveze-

tése 1968-ban Radó és munkatársai által

a legjelentôsebb fejlesztés volt a differen-

ciáldiagnózis számára, a kitágult, de

obstrukció nélküli urotraktus és a húgy-

úti elzáródás megkülönböztetésében. 

Blaufox 1989-ben megjelent monográ-

fiájában a nukleáris vesevizsgálatok

egyik mérföldköveként említi a furo-

semiddel végzett izotópos renográfia-

szcintigráfia 1968-as felfedezését, Radó

és munkatársai által. 

Conway szerint 1992-ben az ureter-

obstrukció jelentôségének felmérésére a

diuretikus renogram még mindig a legér-

tékesebb, mivel az egyetlen klinikai ta-

nulmányozási módszer, amely igazán a

funkciót tükrözi és ezért kiválóan szol-

gálhatja a klinikust. Conway, aki a gyer-

mekgyógyászati nukleáris medicina pio-

nírja volt, 2006-ban memoárjában meg-

erôsíti, hogy miután Radó 1968-ban be-

vezette a nukleáris orvostudományba a

diuretikus renográfiát, ôk a gamma-ka-

mera használatával kezdték el ezt a tech-

nikát alkalmazni és sok vonatkozásban

továbbfejleszteni az 1970-es években.

Egy „state of the art” összefoglaló

közleményben, amely 2008-ban jelent

meg a Radiologic Clinics of North Ame-

ricában, a Harvard Egyetem radiológiai

klinikájáról, a diuretikus renográfia defi-

niálásakor Radó, Bános, Takó 1968-as

közleményére hivatkoznak. 

Miközben elismerték elsôbbségünket

Amerikában, Ausztriában, Belgiumban,

Brazíliában, Dániában, Finnországban,

Kanadában, Koreában, Németország-

ban, Törökországban, még Angliában is,

itthon nem. A hazai közlemények szak-

irodalmában, ha egyáltalán ránk (Radó,

Bános, Takó) hivatkoztak, leginkább

nem úgy, mint akik kitalálták a diure-

tikus renográfiát, hanem legfeljebb mint

akik alkalmaztak egy angolszász iroda-

lomban leírt módszert. Ironikusan furcsa

helyzet alakult ki: hazai

szakkönyvekben, tan-

könyvekben szívesen

méltatják a diuretikus

renográfia módszerét,

többen használják is, be-

mutatják saját diuretikus

renográfiás vizsgálatai-

kat, olykor külföldi szer-

zôket, kvázi leírókat is idéznek, de a ma-

gyar felfedezôkre nem hivatkoznak. 

A három szerzôbôl egy már nem él.

Az élô másik szerzô 40 év után a nem-

zetközi méltatásoktól lenyûgözve azt

mondja: „Bevallom, annak idején nem is-

mertem fel, hogy munkánk ekkora jelen-

tôségû!” Magam pedig, ugyan több évti-

zedes klinikai és akadémiai pályafutást

tudhatok magam mögött, de tény, hogy

ez nem a nukleáris orvostudomány terü-

letén zajlott. Idôközben a nukleáris or-

vostudomány is sokat változott. Az

újabb leképezési eljárások háttérbe szorí-

tották az izotóposokat, és míg például a

kardiológiai izotópos módszerekkel igen

sokat foglalkoznak, a renográfiára (dina-

mikus szcintigráfia, diuretikus renográ-

fia) kevesebb figyelem irányul. Mindez

egyaránt hozzájárulhatott, hogy a diure-

tikus renográfia felfedezôi háttérbe ke-

rültek, és az újabb szakember-generációk

ismereteibôl kimosódtak. 

Pályám lezárulásához közeledve ezzel

a megszólalással elsôsorban a fiatalok kli-

nikai orvostudományi kutatási eredmé-

nyeinek elismertségéhez kívánok hozzá-

járulni. Soraimat gondolatébresztônek

szántam: érdemes talán elmélkedni azon,

milyen emberi, társadalmi, politikai és

bármiféle egyéb tényezôk játszhattak-

játszhatnak közre, amelyek a fentiekben

leírtakra magyarázatot adhatnak. 

dr. Radó János 

ny. osztályvezetô fôorvos, 

az MTA doktora
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Egy felfedezés
magyar sorsa
– a diuretikus
renográfia

„Bevallom,
annak idején nem
ismertem fel, hogy
munkánk ekkora

jelentôségû!”
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