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Szanowni państwo

O

ddajemy w Państwa ręce kolejny numer Dermatologii po Dyplomie. Jest to wyjątkowe
wydanie, gdyż ukazuje się równolegle z ogromnie ważnym wydarzeniem dla
polskiej dermatologii. Gdy czasopismo trafi do Państwa rąk, będziemy kilka dni po
zakończeniu Spring Symposium European Academy of Dermatology, które po raz pierwszy
w historii odbędzie się w Polsce. Wszyscy mamy nadzieję, że nasi koledzy przybywający
niemal z każdego zakątka świata będą zauroczeni Krakowem i zadowoleni z organizacji
zjazdu w Polsce. Równocześnie wierzymy, że wydarzenie to będzie miało wysoki poziom
merytoryczny i pozwoli na wymianę poglądów i zdobycie wiedzy.
Pisząc te słowa, jestem po lekturze najnowszego wydania Dermatologii po Dyplomie.
Szczerzę wierzę, że znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych artykułów poruszających
niezwykle ważne zagadnienia z zakresu chorób skóry i przenoszonych drogą płciową.
W najnowszym numerze znajdziecie Państwo ciekawy artykuł przedstawiający przegląd
piśmiennictwa dotyczącego obniżonej aktywności fizycznej u chorych na łuszczycę. Jest
to ważne zagadnienie, gdyż wysiłek fizyczny jest jednym z elementów wspomagających
profilaktykę chorób układu krążenia i metabolicznych, na których zachorowanie chorzy
na łuszczycę są bardziej narażeni w porównaniu do populacji ogólnej. Autorzy omawiają
wspólne szlaki patogenetyczne łuszczycy i tych schorzeń oraz rolę obniżonej aktywności
fizycznej.
Następny artykuł dotyczy nowych zagadnień klinicznych związanych z mutacją w genie
kodującym filagrynę. Odkrycie kilka lat temu związku między mutacjami w tym genie
a patogenezą atopowego zapalenia skóry istotnie zmieniło nasze podejście do tej choroby,
a najnowsze dane wskazują, że to zaburzenie może również odgrywać istotną rolę
w innych często występujących chorobach skóry. Kolejny artykuł przedstawia najnowsze
dane na temat mechanizmów, na drodze których zakażenia bakteryjne pochwy i rzęsistkiem
pochwowym sprzyjają zwiększonemu ryzyku zakażenia HIV u kobiet. Na końcu znajdziecie
Państwo niezwykle ciekawy artykuł poruszający trudne klinicznie zagadnienie, jakim jest
wulwodynia, a szczególnie aspekty terapeutyczne tej choroby.
Szanowni Państwo, jestem przekonana, że i tym razem z dużym zainteresowaniem
przeczytacie artykuły zamieszczone na łamach czasopisma, a uzyskane informacje w istotny
sposób poszerzą Państwa wiedzę. Życzę ciekawej lektury!
Z wyrazami szacunku,
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