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EDITORIAL

Editorial
Witam serdecznie Czytelników „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii” w pierwszym tegorocznym
numerze pisma. Począwszy od 2006 roku nasze pismo ma nowe kierownictwo i nową szatę graficzną.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego chciałbym zapewnić, że dołożymy również wszelkich starań, aby zawartość i atrakcyjność kwartalnika nawiązywała do jego znakomitych dotychczasowych tradycji.
Obecny numer otwiera artykuł specjalny na temat neurobiologii pamięci pióra najwybitniejszego polskiego psychofarmakologa prof. Jerzego Vetulaniego. Autor wydanej przed kilku laty książki „Jak usprawnić
pamięć” wprowadza czytelnika w fascynujące tajniki tego zjawiska u zwierząt i u ludzi, niektóre z nich wykryte dopiero w ostatnich latach.
W eksperymentalnej pracy klinicznej wykonanej przez zespół pod kierownictwem prof. Aliny Borkowskiej badano wpływ dodania małych dawek walproinianu do leczenia donepezilem u pacjentów z chorobą
Alzheimera. Zastosowana przez autorów metodyka randomizacji i użyte narzędzia badawcze pozwoliły
na identyfikację korzystnych efektów takiej procedury w postaci zmniejszenia nasilenia objawów depresji
oraz zaburzeń zachowania.
Nowy lek przeciwdepresyjny escitalopram będący S-enancjomerem citalopramu wykazuje istotne odrębności farmakologiczne i kliniczne w porównaniu z citalopramem oraz innymi lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego (transportera) serotoniny. Jak wykazują autorzy następnego artykułu (Landowski
i Rybakowski) jest to związane z działaniem tego leku na miejsce allosteryczne transportera serotoniny.
Czy cytyzyna, alkaloid roślinny wykazujący agonistyczne działanie w odniesieniu do receptorów nikotynowych może znaleźć zastosowanie w leczeniu uzależnienia od nikotyny? Autorzy pracy na ten temat
(Tutka i wsp.) przekonują, że tak i że istnieją już zachęcające dane na ten temat wynikające z badań
i obserwacji klinicznych.
Kolejny artykuł poglądowy dotyczy perspektyw leczenia farmakologicznego ataksji rdzeniowo-móżdżkowych. Wart podkreślenia jest fakt, że autorem pracy na ten niezwykle trudny temat jest student medycyny.
Ostatnią pełnotekstową publikację w obecnym numerze stanowią zasady polskiego nazewnictwa farmakologicznego odnoszące się również do leków psychotropowych wprowadzonych do polskiego lecznictwa w ostatnich latach. Chciałbym, aby opracowanie to stanowiło artykuł referencyjny dla autorów wszelkich publikacji (naukowych, podręcznikowych, promocyjnych i innych), którzy mogą mieć wątpliwości,
co do prawidłowego nazewnictwa danego leku. Dotyczy to np. nazwy dwóch ostatnio wprowadzonych
atypowych leków przeciwpsychotycznych, które prawidłowo winny brzmieć „ziprasidon” i „aripiprazol”.
Czytelnikom pisma polecam również zapoznanie się z wytycznymi zasad badań z zastosowaniem placebo
ustalonymi przez konsultanta krajowego oraz Sekcję Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz informacją na temat konferencji CINP w Tallinie, z prośbą o rozważenie w niej aktywnego udziału.
Oczywiście, bardzo rekomenduję szczegółowe przestudiowanie zasad publikacji w naszym piśmie
i gorąco zachęcam do kontrybucji w tym zakresie.
Życzę wszystkim przyjemnej lektury!
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