
Megrendülten emlékezünk Dr. Adorján Gusztávra, szerkesz-
tõségünk tagjára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Kórház fõigazgatójára, aki váratlanul el-
hunyt.

Folytatódik a daganatsebészeti szakvizsga felkészüléséhez se-
gítséget nyújtó sorozat. Ezúttal az elsõsorban fiatalabb korban
jelentkezõ és általában kedvezõ lefolyású csírasejtes petefé-
szek-daganatok témakörével foglalkozik három közlemény.

A képalkotó eljárások fontos szerepet játszanak a kórisme fel-
állításában. Számos jellegzetes elváltozást mutatnak, azonban
ezek nem teljesen specifikusak az adott daganatra. A közle-
mény a különbözõ csírasejtes daganatok szövettana alapján
tárgyalja és javasolja az egyes képalkotó eljárásokat. Termé-
szetesen a CT- vagy MR-vizsgálat alapján a daganat szövettani
szerkezetére nem lehet biztosan következtetni, azonban a kép-
alkotó eljárások számos esetben a petefészek csírasejtes daga-
nat típusát nagy valószínûséggel megállapíthatják.

A mûtéti kezeléssel foglalkozó közlemény megemlíti, hogy
a stádium meghatározása céljából végzett mûtét megegyezik
a hámeredetû petefészekrák esetében alkalmazott mûtéttel.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyirokcsomók rutinszerû el-
távolításával kapcsolatban nem egységes az álláspont. Egy kö-
zel tíz éve megjelent közlemény a korai stádiumú daganatok-
nál nem tudta igazolni a kismedencei és hasi verõér körüli nyi-
rokcsomó-eltávolítás kedvezõ hatását a túlélésre. A nyirokcso-
móáttét gyanúja esetén azonban annak eltávolítása feltétlenül
indokolt. A mûtét során teljes daganatmentességre kell töre-
kedni. Mivel elsõsorban fogamzóképes korban levõ nõkben
fordul elõ, a termékenység megtartása fontos szempont. A da-
ganat általában jól reagál a gyógyszeres kezelésre, az ellenol-
dali petefészekben pedig 10% alatti arányban mutatható ki,
ezért nem feltétlenül indokolt az ellenoldali petefészekbõl
mintavétel. Ha mindkét petefészket el kell távolítani, akkor pe-
tesejtfagyasztás tanácsolt.

A rosszindulatú csírasejtes petefészek-daganatok nagy része
gyógyszeres kezeléssel jól gyógyítható. Kiváló összefoglaló

tartalmazza a jelenlegi irányelveket. Felnõttkorban jelentkezõ
csírasejtes daganatok platina alapú szerekre érzékenyek.
Rosszabb a prognózis az idõsebbeknél és a fogamzóképes kor
elõtt fellépõ daganatok esetén. Az elsõdleges kezelés a BEP
(bleomicin-etopozid-ciszplatin), még várandósságban is ezt a
kombinációt alkalmazzák legelterjedtebben. A bleomycin nem
fertõzéses tüdõgyulladást okozhat, ekkor leállítandó. A daga-
nat kiújulása az elsõ két évben a leggyakoribb, amikor kiegé-
szítõ kemoterápia alkalmazása indokolt. A daganat megjelené-
sét jelezheti a szérum HCG-, AFP- és LDH-szintek emelkedé-
se. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a túlélési
esélyt alapvetõen meghatározza a beteg ellátásának helyszíne.
A daganat ellátására szakosodott központokban lényegesen
kedvezõbbek a túlélési eredmények.

Rendkívül érdekes közleményt olvashatunk egy új ultrahang-
vizsgálati módszerrõl, az elasztográfos technikáról. Ennek lé-
nyege, hogy a vizsgált képlet deformációja vagy a létrejött nyí-
ráshullám alapján az adott terime keménysége színkódolva je-
lenik meg az ultrahangkészülék képernyõjén. Szülészetben
a portio és a belsõ méhszáj körüli szövet keménységének vizs-
gálata fontos szerepet játszhat a koraszülés kockázatának meg-
ítélésében. A különbözõ petefészektömlõk is eltérõ keménysé-
get jeleznek. Érdekes, hogy neoadjuváns kemoterápia hatására
a petefészek-daganatok elvesztik rugalmasságukat. A méh-
nyakdaganat kórisméjében és a parametrium infiltráltságának
megítélésben is jelentõsége lehet. Mindemellett a mélyen
infiltráló endometriosis és a bélfalat érintõ daganat is nagy va-
lószínûséggel elkülöníthetõ. Várható, hogy a módszer elterje-
désével a jövõben újabb, fontos adatokat kapunk, ami segíthet
a mûtét elõtti kórisme felállításában.

Az Orvosi Nyelv rovatban ezúttal a magyar orvosi szótárak
történetérõl olvashatunk. Magyar László András áttekintése
alapján kiderül, hogy kezdetben a hazai orvosi szótárak célja
a német szakkifejezések magyar nyelvre fordítása volt, mely
során új magyar szakszavak születtek. Késõbb az orvosi szótá-
rak feladata inkább a nemzetközi irodalomban való tájékozó-
dást segítették, míg a legutóbbi kiadványok a latin és görög or-
vosi szavak szóeredetének magyarázatait tartalmazták. Az el-
múlt évtizedben már nem született újabb orvosi szótár és a
szerzõ szerint a jövõben már nem valószínû, hogy érdemes ki-
adni, mivel a világhálón szereplõ szakkifejezések gyûjtemé-
nye folyamatosan módosítható, bõvíthetõ és felesleges ki-
nyomtatni, mert már megjelenésekor elavult.

Prof. Dr. Rigó János Jr.
fõszerkesztõ
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BÚCSÚ DR. ADORJÁN GUSZTÁVTÓL
Megdöbbenten értesültünk szerkesztõbizottságunk tagja,
Dr. Adorján Gusztáv haláláról., aki elhivatottsággal végzett
gyógyító munkája mellett kimagasló közéleti tevékenységet
végzett.

Kiemelkedõ munkabírással rendelkezett. Hitte, hogy csak sze-
retettel, alázattal és felelõsségérzettel érdemes dolgozni. Fon-
tosnak tartotta a mosolyt, melytõl remélte, hogy elõrevisz, és
mindig segítséget nyújt. Mindemellett közvetlen és szerény
volt. Személyiségébõl áradt a szeretet betegei, munkatársai és
családtagjai felé. Életvidám, humoros, társaságkedvelõ egyé-
nisége miatt is sokan kedvelték.

Adorján Gusztáv a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében talál-
ható történelmi kis faluban, Kérsemjénben született, melynek
lakossága napjainkban csupán 300 fõ. Édesapja a falu megbe-
csült református lelkésze volt több mint negyed évszázadon át.
Gyülekezete a tisztelet jeléül emléktáblát helyezett el a temp-
lom szószéke mögött, melyen neve szerepel. Édesanyja tanító-
nõ volt, napjainkban is jó egészségben él. A családi környezet
már korán meghatározta a fiatal értékrendjét, emberszeretetét,
a közösségért való tenniakarását. A Debreceni Református
Kollégium gimnáziumában végezte tanulmányait, majd két
éven át az egészségügy különbözõ területein dolgozott men-
tõsként, segédfertõtlenítõként és boncmesterként. Ezt követõ-
en a Debreceni Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi
diplomát, majd Nyíregyházára került, ahol szülész-nõgyó-
gyász szakorvosként lépésrõl-lépésre elérte a fõorvosi rangot.
Közben a nõgyógyászati onkológia fõ érdeklõdési területévé
vált. Nagyon szeretett operálni. Számos kórházban, klinikán
tanulta és sajátította el a radikális nõgyógyászati daganatsebé-
szetet. Végül kiharcolta, hogy a nyíregyházi kórházban is vé-
gezhessék a kiterjesztett nõgyógyászati daganateltávolítást.
A több szakterület képviselõjéból álló csapatmunka híve volt a
mûtõben. Mindig a legújabb mûtéti eszközök beszerzésére tö-
rekedett. Szakmai munkája elismeréseként Eisert Árpád-díj-
ban részesült. A Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társasá-
gának vezetõségi tagja és a Magyar Méhnyakkórtani és
Kolposzkópos Társasaság fõtitkára volt. Orvosi munkájának

utolsó évtizedét kórházigazgatóként végezte. Kulcsszerepet
játszott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye négy kórházának
szakmai, gazdasági és jogi integrációjának megvalósításában.
Vezetése mellett jelentõs beruházások és fejlesztések történtek
az összevont kórházakban.

Életében fontos szerepet játszott a hit, a kereszténység és a re-
formátus szellemiség. Vallotta, hogy „gyógyítani és gyógyulni
is csak hittel lehet”. A Nyíregyháza-Városi Református Egy-
házközösségben presbiter volt, majd a Nyírségi Egyházmegye
tanácsnoki és Magyarország legnagyobb egyházkerületének a
Tiszántúli Egyházkerület felelõsségteljes fõgondnoki tisztsé-
gét töltötte be. Mindemellett a Nyíregyházán egyéni önkor-
mányzati képviselõ volt, majd a FIDESZ városi frakciójának
vezetõje lett. Igazi lokápatrióta volt, akit mély érzelmek kötöt-
tek szülõhazájához és szívügyének tekintette környezetének
fejlesztését, jobbítását. Munkája elismeréseként Nyíregyháza
Város Díszpolgárává választották.

Sajnálatos, hogy az eredményekben gazdag, rendkívûl aktív
életút folytatását a covid-fertõzés megakadályozta. Életpályá-
ja példaképül szolgál. Szellemiségét, szeretetét emlékünkben
õrizzük.

Prof. Dr. Rigó János Jr.
fõszerkesztõ

EMLÉKEZÉS GUSZTIRÓL
Dr. Adorján Gusztáv Tamás (1954–2020). A kiváló orvos, kol-
léga, munkatárs barát, 66 éves korában, 2020. október 21-én
hajnalban feladta, nem harcol tovább. Életét, munkáját befe-
jezte, teljes életet élt, csak a megérdemelt pihenés maradt el.
Az életvidám, örök tevékeny orvos már nem magyaráz, nem
fejti ki véleményét, nem akar meggyõzni jobbító igazáról, pi-
hen. 40 küzdelmes munkás évet hagyott hátra. Õ volt a kezdõ
orvos, aki megmutatta kezdõként, hogy mindent meg tud ta-
nulni, meg tud csinálni, ha bíznak benne.

Nem volt az akkori rendszer embere, és ezt egyetemi felvétel-
nél, katonaságnál és orvosi pályája kezdetén éreztették is vele.
Ez õt nem zavarta, jó kedélyûen túllépett rajta, az orvosi kö-
zösség befogadta, Õ lett szakszervezeti alapszervezet megbí-
zottja, melyre még igazgatóként is büszke volt. Az osztály elsõ
vezetõje háttérbe szorította, ennek ellenére érdeklõdése a nõ-
gyógyászati onkológia irányába vezette. Nyíregyházán, akko-
riban nem volt szabad daganatos beteget ellátni, Wertheim-
mûtétet végezni – ez nagyon zavarta. Osztályvezetõ-váltás
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után – 1992 – szabadabb világ jött, lehetett külföldre menni ta-
nulni, klinikákat meglátogatni, tanulmányutat tenni. Ki is
használta, járt – jártunk – Magyarországon és külföldön; néz-
tünk láttunk, hazahoztuk kipróbáltuk. Ö szervezte meg az elsõ
nyirokcsomó-eltávolításokat, a Wertheim-mûtéteket külsõs
részvétellel. Kezdeti tapasztalat után, kellõ bátorsággal érdek-
lõdõ társaival önállón is elvégezte. Volt idõ mikor több mûtétet
végeztünk, mint szomszéd „várban”. Nem elégedett meg az
akkori mûtéti módszerrel, így a kint látott Ligasure-eszközt ki-
próbálásra „le”-hozatta Nyíregyházára (azért idézõjelben,
mert ezért nagyon haragudott: Nyíregyházára nem le, hanem
feljönnek Budapestrõl). Megtanultuk, megvettük, 2012-tõl
minden hasi mûtétnél használjuk, erre viszont büszke volt – ez
az országban nálunk valósult meg elsõnek.

Nagy örömmel és büszkeséggel hirdette az „igét”: a nõgyógyá-
szok ismerjék meg a hashártya mögötti területet, tanuljanak
meg biztonságosan mûteni. Több klinikára, osztályra ment el
bemutatni a közösen kialakított mûtéti módszert, soha nem
volt irigy. Örült, ha valaki tanult tõle, és sikeresen alkalmazta
azt. Szeretett elõadásokat tartani, melyben nem felejtett
egy-egy tréfát, viccet beletenni. Elõadásait harcsás, belugás
horgász diával zárta.

Álma volt, egy szakmákon átívelõ, több szakmás hasi onkoló-
giai mûtétes központ kialakítása nõgyógyász, sebész, uroló-
gus, aneszteziológus bevonásával. Büszke volt osztályára a ve-
lünk töltött idõre. Ha megkérdezték operáló szülész nõgyógy-
ásznak tartotta magát, a többi tevékenysége csak ez után jöhe-
tett. Mindig közösségi embernek érezte magát, ilyen tevékeny-
séget is folytatott. Mindig is református, nemzeti érzelmû volt,
ezt korábban sem rejtette véka alá. Rábízott önkormányzati
feladatot lelkesedéssel teljes odaadással végezte, hasonlóan re-
formátus egyházban végzett tevékenységével, anélkül, hogy
elfelejtette volna honnan jött és, hogy a betegeket szolgálja. Õ
még hitt az orvosi hivatástudatban.

Szeretett a társaság központja lenni, viccein hajnalig nevet-
tünk. Kiváló társaságépítõ képessége volt, számos mondása
maradt meg: „egy kis alkohol már sokszor segített át nehéz
helyzeteken”.

Dr. Papp Károly
osztályvezetõ fõorvos
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