Od redakcji

Koleżanki i Koledzy!
Szczególnej uwadze polecam trzy publikowane w tym numerze artykuły redakcyjne
z British Journal of Psychiatry, poświęcone genetyce psychiatrycznej, coraz silniej zapładniającej wyobraźnię klinicystów i badaczy.
Ich wymowa odbiega trochę od popularnego chóralnego zachwytu nad postępem badań, a kieruje uwagę czytelnika na interesujące pytania i wątpliwości. Thaper i Rutter
poruszają temat konieczności zachowania
ostrożności we wnioskowaniu o etiopatogenetycznym znaczeniu prenatalnych czynników ryzyka. Zespół Konsorcjum Psychiatrycznych GWAS (badań asocjacyjnych
w skali genomu) wskazuje na ich doniosłe,
dość nieoczekiwane implikacje nie tylko dla
nowego spojrzenia na ich znaczenie w rozważaniach patogenetycznych, ale i dla być
może całkiem nowej nozografii psychiatrycznej. Wreszcie Newson ukazuje etyczne kontrowersje związane z komercyjnym wykorzystaniem badań DNA w diagnostyce depresji.
Warto uważnie przeczytać i pomyśleć.
Dwa artykuły poświęcone są stanom naglącym. Zeller omawia praktyką funkcjonowania
ośrodków pomocy doraźnej, a Ng i wsp. zapoznają z zasadami leczenia stanów pobudzenia w Stanach Zjednoczonych, co może być
interesujące wobec jeszcze nieśmiałych prób
organizowania tego typu placówek i wobec
zasad praktykowanych w stanach pobudzenia w Polsce.

www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

Tematyka pozostałych artykułów jest bardziej rozproszona. Interesujące jest przypomnienie przez IsHaka zasad rozpoznawania
zaburzeń pozorowanych, zilustrowane opisem trzech przypadków, choć lektura tego artykułu nasuwa też pewne wątpliwości wymagające krytycznej dyskusji. Kennedy przytacza
interesujące, nowe informacje na temat związanych z wiekiem zmian funkcjonowania poznawczego i ich znaczenia dla wczesnej diagnostyki otępienia. Trzy artykuły przynoszą
interesujące fakty na temat farmakoterapii:
omówienie ryzyka stosowania warenikliny (Lorenz) oraz opisy przypadków – krwawień
po paroksetynie (Aggarwal i wsp.) i wysypki
po risperidonie w postaci depot (Sidhu i wsp.).
Wreszcie last but not least z cała pewnością warto zachęcić do lektury artykułów prof.
Jaracza na temat psychonefrologii i prof. Heitzmana na temat psychotraumatologii, stanowiących pokłosie wykładów na ubiegłorocznym Kongresie Akademii po Dyplomie.
Życzę ciekawej i owocnej lektury

Jacek Wciórka
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