
Köpekler Yaklaşık %97 Doğrulukla 
Kandaki Kanseri Koklayabilir 
 

Kan koklama köpekleri, Florida, Orlando'daki 2019 Konferansı sırasında 

American Society for Biochemistry and Molecular Biology yıllık 

toplantısında sunulan yeni bir çalışma olan kanser tespitinde en son sınır 

haline gelmiştir. 

Laboratuar köpekleri, bir insana göre 10.000 kat daha muhteşem koku 

duyularını kullanarak, kan örneklerini koklamış ve kanseri % 97 oranında 

tespit etmeyi başarmıştır. Bu sonuçlar köpeğin insanların en iyi dostu 

olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

 

 

 

Araştırmanın baş araştırmacısı Heather Junqueira, sonuçların, kanser taramasına düşük maliyetli, 

invazif olmayan bir yaklaşım olarak kanser saptaması yapılabileceğini söylüyor. Ayrıca; köpeklerin 

kanseri diğer geleneksel muayenelerden daha erken tespit edebildiğini de sözlerine ekliyor. 
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“Bu çalışma çok heyecan verici çünkü her ikisi de yeni kanser tespit araçlarına yol açabilecek iki yol 

boyunca daha fazla araştırma yapılmasının önünü açıyor. Birincisi, kanser kokusu tespitini kanserliler 

için bir tarama yöntemi olarak kullanmaktır, diğeri ise köpeklerin tespit ettiği biyolojik bileşikleri 

belirlemek ve daha sonra bu bileşiklere dayanarak kanser tarama testlerini tasarlamak olacaktır. ” 

Çalışmanın yapıldığı BioScentDx'teki ekibi tarafından sağlıklı kan örnekleri ve akciğer kanseri ile 

Janqueira ve ekibi tarafından ayırt edilmesi için dört Beagle eğitildi.  

 

Güncel ve Gelecekteki Çalışmaları 

Şimdi köpeklerin nefeste kanser kokusu alıp almadığını test ediyorlar. Şirket, katılımcıların eğitimli 

kanser koklama köpekleri tarafından tarama için nefes örneklerinin kullanıldığı  bir meme kanseri 

çalışması başlattı. Daha sonra, örneklerde kimyasal bileşikleri izole etmeyi ve kokunun tam olarak 

nereden kaynaklandığını bulmayı planlıyorlar. Köpeklerin, her tür koku testi ile iyi performans 

gösterebileceklerinden oldukça emin olduklarını belirtiyorlar. 

 

Janqueira dedi ki: 

“Köpeklerin 0-1 aşamasındaki kanser hücrelerini algıladıklarını gördük. 26 köpeğimiz; prostat, 

kolorektal ve melanom gibi spesifik tümör tiplerinde eğitim aldılar.”  

 

Uygun Fiyatlı ve Arkadaş Canlısı 

Junqueira; bu yöntemin daha geleneksel tarama yöntemlerine uygulanabilir ve uygun fiyatlı bir 

destek olabileceğini söylüyor. Testin maliyeti sadece 50 dolar. Fakat buna rağmen belirtilmesi 

gereken bir husus var:  

Bu taramaların, doktora yapılan önleyici ziyaretlerin veya yıllık MAMMOGRAMS gibi tanı testlerinin 

yerine geçmesi anlamına gelmediğine dikkat etmek önemlidir. Şu anda kanser için bir tedavi 

olmamasına rağmen, erken teşhis, hayatta kalmak için en iyi umudu sunmaktadır.  

 

Kaynak: https://www.intelligentliving.co/dogs-sniff-out-cancer/ 

Çeviri: Önder Alper 
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