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Sevgili Dermatologlar,
Dermatoloji Akademisi Derneği’nin yayın organı olan Dermatoz dergisinin 2013 yılının üçüncü sayısı ile karşınızdayız.
Prick testi, immünglobulin E aracılı allerjik hastalıkların tanısında primer test olarak önerilmektedir. Test sonuçlarının doğruluğu klinik
olarak çok önemlidir. Bu sayıda bu konu ile alakalı “Prick Testinde Saptanan Pozitif ve Negatif Kontrol Yanıtlarının Lanset ve Tek
Uçlu İğne Metodu İle Karşılaştırılması” başlıklı araştırma yazısını okuyacaksınız.
Eritema ab igne uzun süreli yanık oluşturmayacak düzeyde sıcağa maruziyet sonucu ortaya çıkan, retiküler, hiperpigmente bir dermatozdur. Son zamanlarda dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir elektronik cihazlar ve aksesuarlarının kullanımına bağlı gelişen vakalar
bildirilmektedir. Literatürdeki en küçük yaştaki ikinci çocuk olgu olan vaka ile alakalı olarak “Dizüstü Bilgisayar Kullanımına Bağlı
Eritema Ab İgne Gelişen Çocuk Olgu Ve Literarürün Gözden Geçirilmesi” başlıklı makaleye yer verildi.
Palmoplantar bölgede bir yıldır var olan kaşıntılı kızarıklık şikayetiyle başvuran, klinik, laboratuvar ve deri biyopsisi histopatolojik
incelemesi ile sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu tanısı alan 29 yaşında kadın hastayı işleyen “El içi ve ayak tabanında
kızarıklıklarla ortaya çıkan sistemik lupus eritematozus ve sjögren sendromlu bir olgu” ile ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz
“Diffüz palmoplantar keratodermanın nadir bir nedeni: Mal de Meleda ” ve “Tinea Kapitis Favosa: Bir Olgu Sunumu” gibi
yazılarla farklı bilgiler sunmayı uygun gördük.
Bilimsel terimlerin kökenlerinin bilinmesi, bilimsel özelliklerin anlaşılması yanı sıra, tarihsel ve sosyo kültürel süreç hakkında da bilgi
verir. Ayrıca bilimsel terimlerin açık ve anlaşılır olması ise bilim adamının zihnindekileri en doğru ve en kesin biçimde anlatabilmesine
imkan sağlar. Pek çok tıp terimi gibi dermatoloji özelindeki terimlerin kayda değer bir bölümü Batı dillerinden alınan ve Türkçe’ye
uyarlanan sözcüklerden oluşmaktadır. Hastalık adlarının kökenlerine değinerek, klinik görünümleri ve tarihsel süreçleri ile ilişkilerinin
daha iyi anlaşılması ve terminolojinin daha bilinçli kullanılması ile ilgili “Dermatolojik Terimlerin ve Hastalık Adlarının Kökenleri” başlıklı derlemeyi bu sayıya aldık.
Gerçek dermatolojik durumlar hakkında çalışmak ve öğrenmek için, hastaları tedavi etmeden önce gerçek olmayan veya psödo durumları da bilmek gerekmektedir. Farklı olduğunu düşündüğümüz “Dermatolojide “psödo” Durumlar” başlıklı derlemeyi zevkle
okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Araştırmalarınızı, olgu bildirilerinizi ve derlemelerinizi yine aynı şekilde makale@dermatoz.org aracılığıyla iletebilirsiniz. Yazılarınız
en kısa sürede incelenecek ve sizlere yanıt verilecektir.
Dergimize bugüne kadar vermiş olduğunuz her türlü destek için teşekkür ederiz. En kısa sürede yeni sayılarda buluşmak üzere hoşçakalın….
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