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Szerkesztői kommentár

Az Orvosi Hetilap „Újdonságok az endokrinológiá-

ban” című tematikus lapszámában öt értékes közlemény 

olvasható.

Putz Zsuzsanna doktornő és munkatársai a neuropa-

thia, ezen belül is elsősorban a diabeteses neuropathia 

gyakorlati szempontból fontos jellegzetességeit foglal-

ták  össze. Emellett a D-vitamin szerepét tárgyalják a 

 neuropathia kialakulásában és kezelésében. Kifejezetten 

hatékonynak tűnik a D-vitamin ebben a vonatkozásban, 

amely a napi klinikai munkában kamatoztatható.

Kovács László doktor és munkatársai a parathormon-

mérési módszereket hasonlították össze, illetve ezek 

hasznosságát krónikus veseelégtelenségben. Különösen 

aktuális ez a kérdés, mivel a bioaktív parathormon méré-

sét lehetővé tevő módszerek széles körű megjelenése sok 

vitát váltott ki az utóbbi időben. Számos szakmai irány-

elv még a régebbi mérési módszerek alapján határozza 

meg az egyes intervenciós parathormonszinteket. Kér-

dés: érdemes-e változtatni? Főként a D-vitamin-ellátott-

ság függvényében hasznos ezt a kérdést vizsgálni. Mind-

erre választ ad a közlemény.

Dr. Sepp Krisztián és dr. Valkusz Zsuzsanna 1-es típusú 

multiplex endokrin neoplasia esetében vizsgálták egy 

családban a különböző neuroendokrin daganatok előfor-

dulását, és igen tanulságos megállapításokat tettek, ame-

lyeket érdemes megfogadni a napi klinikai munkában.

Dr. Speer Gábor a pajzsmirigyműködés jelentőségére 

hívja fel a fi gyelmet fertilis korú nőkben a nagyon ala-

posan megírt összefoglalójában. Külön elemzi ennek a 

fontosságát a meddőség kivizsgálásában és az esetleges 

megoldásában, ami sokkal gyakoribb probléma, mint azt 

gondolnánk. Ugyanakkor más szempontból lényeges a 

kóros pajzsmirigyfunkció megítélése a terhesség alatt, 

és megint más szempontból a post partum időszakban. 

Rendkívül sok, gyakorlatban is hasznosítható informá-

ciót kapunk a szerzőtől.

Végül, de nem utolsósorban dr. Lakatos Gergely és 

munkatársai bemutatják a „kék embert”, aki a napja-

inkban gyakran alkalmazott amiodaronkezelés egy ritka 

mellékhatásának elszenvedője, ám az eset bemutatása 

kapcsán didaktikusan sorra veszik a készítmény összes 

mellékhatását, különös hangsúlyt adva a pajzsmirigyre 

kifejtett hatásának. Kiváló összefoglaló táblázatot mutat-

nak be az amiodaronnal kezelt beteg ajánlott monitori-

zálására.

Azt gondolom, hogy öt kiváló és hasznos cikket ol-

vashatnak ebben a számban, amelyek a gyógyító gyakor-

latban jól alkalmazható, korszerű információkat tartal-

maznak. Jó olvasást kívánok!

Prof. Dr. Lakatos Péter

a lapszám vendégszerkesztője
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