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Pierwszy numer Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii z roku 2011 jest w całości poświęcony zaburzeniom
metabolicznym w psychiatrii i zawiera raport na temat tego zagadnienia opracowany przez Zespół Roboczy ds.
oceny ryzyka zaburzeń metabolicznych u chorych z zaburzeniami psychicznymi, pod kierownictwem Konsultanta
Krajowego ds. psychiatrii, prof. Marka Jaremy. W skład zespołu weszli psychiatrzy (prof. Marek Jarema, prof.
Jolanta Rabe-Jabłońska, prof. Janusz Heitzman), interniści zajmujący się zaburzeniami metabolicznymi (prof.
Lucyna Ostrowska, prof. Danuta Pupek-Musialik) oraz kardiolodzy (prof. Beata Wożakowska-Kapłon).
Prof. Rabe-Jabłońska przedstawia zagadnienie zaburzeń metabolicznych w chorobach psychicznych,
omawiając ich definicje i rozpowszechnienie. Prof. Pupek-Musialik prezentuje temat występowania
cukrzycy w chorobach psychicznych, zwłaszcza w kontekście leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. Prof.
Ostrowska omawia kwestię otyłości w kontekście patogenezy, rozpowszechnienia, wpływu atypowych leków
przeciwpsychotycznych, jak również postępowanie terapeutyczne w tym zaburzeniu. Prof. Wożakowska-Kapłon
przedstawia problem zaburzeń metabolicznych i chorób układu krążenia u chorych psychicznie, skupiając się
m.in. na relacji między depresją a chorobą niedokrwienną serca, działaniu leków przeciwdepresyjnych, jak
również wpływem leków przeciwpsychotycznych na parametry krążeniowe i metaboliczne. Tematem rozdziału
prof. Heitzmana jest również wpływ na zaburzenia metaboliczne leków przeciwpsychotycznych I i II generacji,
stosowanych w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Przy okazji tego drugiego wskazania
autor omawia efekt metaboliczny leków przeciwdepresyjnych oraz wspomina o możliwości działania w tym
zakresie walproinianu i soli litu. Należy dodać, że w odniesieniu do tych ostatnich istotny problem może
wyniknąć przy ich stosowaniu długoterminowym w celu profilaktyki nawrotów. Rozdziały opracowane przez
kierownika zespołu, prof. Jaremę (Wstęp oraz Podsumowanie i wnioski praktyczne) stanowią swego rodzaju
klamrę spinającą ten niezwykle cenny raport. W dalszej części zamieszczono algorytmy postępowania oraz
jako aneks – definicję zespołu metabolicznego.
Mam nadzieję, że lektura obecnego numeru naszego pisma będzie bardzo przydatna dla wszystkich
interesujących się problematyką zaburzeń metabolicznych w chorobach psychicznych i ich związkiem ze
stosowanym leczeniem. Jak zawsze, gorąco zachęcam polskich psychiatrów, neurologów i farmakologów do
nadsyłania artykułów eksperymentalnych, poglądowych i kazuistycznych dotyczących terapii farmakologicznej
w psychiatrii i neurologii.
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