Od Redakcji :
Szanowni Pañstwo,
Szybki wzrost czêstoci schorzeñ alergicznych oceniany wspó³czenie na 2530% populacji trudno jest wyt³umaczyæ penetracj¹ cech genetycznych. Przyjmuje
siê, ¿e czynnik rodowiskowy jest istotny w tym zjawisku i zdominowa³ wp³yw
czynników dziedzicznych.
Alergeny rodowiskowe wystêpuj¹ w powietrzu pomieszczeñ zamkniêtych
naszych mieszkañ, miejsc przebywania lub miejsc pracy. Inny rodzaj alergenów
rodowiskowych stanowi¹ substancje unosz¹ce siê w powietrzu na zewn¹trz
pomieszczeñ zamkniêtych.
Przyk³ad takich stanowi aeroplankton, a zw³aszcza unosz¹ce siê w powietrzu ziarna py³ku rolin i spor grzybowych. W rodowiskach ska¿onych przemys³em istotn¹ rolê stanowi¹ substancje ma³ocz¹steczkowe [np. lotne sole metali
]. Znajomoæ zjawisk wystêpuj¹cych w otaczaj¹cym nas rodowisku jest konieczna dla rozpoznawania alergii i dla jej prewencji.
ród³em alergenów rodowiskowych w naszych czasach czêsto s¹ substancje
zawarte w pokarmach, lekach, wielu substancjach chemicznych wchodz¹cych w
kontakt ze skór¹.
Dzia³anie alergenów rodowiskowych nale¿y umieæ odró¿niaæ od wp³ywu
dra¿ni¹cych i toksycznych czynników, których iloæ równie¿ wzros³a i nadal
wzrasta w otaczaj¹cym nas wiecie.
W wydawanym numerze Alergologia Immunologia mo¿na szerzej poznaæ
zjawiska wystêpuj¹ce w rodowisku istotne dla procesu alergizacji ustroju cz³owieka . Mo¿na bli¿ej zapoznaæ siê ze wspó³czesnymi mo¿liwociami badania
rodowiska dla celów zdrowotnych chorego z alergi¹. Bez znajomoci tych zjawisk i pojawiaj¹cych siê nowych zagro¿eñ rozpoznawanie alergii u cz³owieka,
monitorowanie skutecznoci leczenia alergii i prewencji prawid³owe postêpowanie z chorym nie jest mo¿liwe.
Alergologia - Immunologia jest czasopismem przeznaczonym dla alergologów
immunologów i toksykologów a tak¿e dla lekarzy innych specjalnoci zainteresowanych problemem chorób alergicznych, immunologicznych i rodowiskowych.
Program edukacyjny czasopisma pozwala poszerzaæ podstawow¹ wiedzê w zakresie prezentowanych specjalnoci. Zachêcamy do wspó³pracy, nadsy³ania prac
oraz uwag dotycz¹cych czasopisma i propozycji.
Ju¿ dzi pragniemy zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w X Dniu Alergii Py³kowej w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie organizowanym 31 maja b.r. oraz
w kolejnym III Krakowskim Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej
planowanym na dzieñ 6 grudnia 2008.
w imieniu Zespo³u Redakcyjnego
prof. dr hab. med. Krystyna Obtu³owicz
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