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Występowanie przeciwciał
przeciw wirusowi zapalenia
wątroby typu C u chorych z
liszajem płaskim z Polski
Północnej
Wprowadzenie: Etiologia liszaja
płaskiego (lichen planus; LP)
pozostaje niewyjaśniona. Związek
między LP a zakażeniem wirusem
zapalenia wątroby ...
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Charakterystyka grzybów
występujących w środowisku
oddziału intensywnej terapii.
Część 1. Występowanie
grzybów a potencjalne ryzyko
zakażeń grzybiczych
Wprowadzenie: Pacjenci
poddawani terapii w oddziałach
intensywnej terapii, ze względu na
ciężki stan zdrowia oraz
inwazyjny sposób leczenia, w ...

Przedstawiamy prace
oryginalne, naukowe i
poglądowe.
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Psychologiczne
uwarunkowania jakości życia
chorych na łuszczycę:
doniesienie wstępne
Wprowadzenie: Łuszczyca jest
przewlekłą, nawrotową, zapalną,
niezakaźną chorobą skóry
charakteryzującą się zwiększoną
proliferacją ...
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Dermatozy arteficjalne
imitujqce rzeczywiste choroby
skóry
Dermatoza arteficjalna jest
względnie rzadką, trudną do
leczenia jednostką chorobową,
należącą do spektrum chorób
wywołanych. Chorują ...

Erytrodermia łuszczycowa
skutecznie leczona
ustekinumabem

Randomizowane,
wieloośrodkowe, podwójnie
pozorowane i kontrolowane
placebo badanie prowadzone
metodą podwójnie ślepej
próby, w celu wykazania
skuteczności podawanego
podskórnie preparatu
secukinumab po 12 tygodniach
leczenia, w porównaniu z
placebo i etanerceptem, oraz
w celu oceny bezpieczeństwa,
tolerancji i długoterminowej
skuteczności w okresie do
jednego roku, u pacjentów z
przewlekłą łuszczycą
zwyczajną o przebiegu
umiarkowanym lub ciężkim.

Wieloośrodkowe,
randomizowane, podwójnie
zamaskowane, podwójnie
zaślepione badanie oceniające
dwa schematy dawkowania
adalimumabu w porównaniu z
metotreksatem u dzieci z
przewlekłą łuszczycą
pospolitą.
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