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Editoriál

Co je a kam kráčí biologická psychiatrie ?

Ladislav Hosák

What is and quo vadis biological psychiatry ?

Souhrn

Tento článek si klade za cíl přiblížit biologickou psychiatrii čtenářům odborného časopisu, který je zaměřen
spíše psychoterapeuticky. Není v silách autora podat celkový přehled současných poznatků biologické psy-
chiatrie v jednom článku, jde spíše o ukázku problematiky z pohledu časopisu The World Journal of Biological
Psychiatry. Zmíněny jsou některé nálezy genetické, radiologické, elektrofyziologické, endokrinologické a imu-
nologické s poukazem na možnosti biologické léčby duševních poruch. Moderní trend v biologické psychiatrii
je dán zejména vyšším stupněm integrace jednotlivých dílčích poznatků i světové vědecké komunity. V závěru
článku jsou uvedeny vhodné internetové adresy pro vážnější zájemce o biologickou psychiatrii.

Klíčová slova: biologická psychiatrie, genetika, radiologie, elektrofyziologie, endokrinologie, imunologie, bio-
logická léčba duševních poruch, internet.

Summary

The aim of this article is to elucidate questions of biological psychiatry for readers of a professional journal,
which is directed rather psychotherapeutically. It is not feasible to give a global overview of current kno-
wledge in the field of biological psychiatry in one article, the author only wants to refer to some important
topics as reflected in The World Journal of Biological Psychiatry. Several genetic, neuroimaging, electrop-
hysiological, endocrine and immunological findings are mentioned with reference to biological treatments
of mental disorders. Modern trends in biological psychiatry are especially represented by a high degree of
integration of individual knowledge as well as world scientific community. Web addresses suitable for readers
who are interested in biological psychiatry any more are given at the end of the article.

Key words: biological psychiatry, genetics, neuroimaging, electrophysiology, endocrinology, immunology,
biological treatment of mental disorders, internet.

Úvod

Biologická psychiatrie je součást oboru psychiatrie, která se
zabývá duševními poruchami a poruchami chování z hlediska
biologického, tj. akcentuje např. změny genetické, biofyzi-
kální, biochemické, morfologické, elektrofyziologické, neuro-
fyziologické či endokrinní. Oproti tomu psychoterapie si vší-
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má psychologických aspektů duševních nemocí a jejich léčby,
socioterapie má jako hlavní cíl optimalizaci společenských
vztahů pacienta. Toto dělení psychiatrie je pouze umělé. Po-
kud má být péče o duševně nemocné kvalitní, musí zahrno-
vat všechny tyto složky.

Cílem mého sdělení je stručně popsat některé základní
současné problémové okruhy biologické psychiatrie s per-
spektivou možného vývoje do budoucna. Vycházel jsem při-
tom z článků, publikovaných v časopise The World Jour-
nal of Biological Psychiatry v posledních dvou letech. Jedná
se spíše o ukázku, čím se biologická psychiatrie na světové
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úrovni v dnešní době zabývá, než o vyčerpávající shrnutí
problematiky.

Genetika v psychiatrii

Během posledních let se ukázalo, že současné dělení du-
ševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-
10 genetickému výzkumu v psychiatrii nevyhovuje. U vět-
šiny duševních onemocnění jsou genetické vyvolávající fak-
tory jako celek podstatné, jednotlivých genů je však vždy
celá řada a vliv každého z nich pouze malý. Zhoubná je
spíše jejich kombinace spolu s nepříznivými vlivy prostředí.
Neexistují jednotlivé sady genů, které by byly oddělené
a specifické pro určité diagnostické jednotky, spíše se jejich
účinky překrývají. U schizofrenie mají význam například
geny pro neuregulin (krátké raménko osmého chromozomu
– 8p), dysbindin (6p) nebo G72 (dlouhé raménko třinác-
tého chromozomu – 13q), neuregulin však může rovněž hrát
roli v etiopatogenezi bipolární afektivní poruchy nebo unipo-
lární deprese. Polymorfismus Val158Met genu pro katechol-
O-methyltransferázu (22q) není podstatný pouze u schizo-
frenie, některé studie prokázaly jeho význam u závislosti na
návykových látkách či mentální anorexie. Současné široké
psychiatrické nozologické jednotky se takto rozpadají na užší
behaviorálně či neurobiologicky definované příznaky, např.
impulzivitu, protispolečenské jednání, poruchy kognitivních
funkcí nebo narušení evokovaných EEG potenciálů. Oproti
minulosti je velkým pokrokem, že u každé diagnostické sku-
piny už známe alespoň jeden nebo více

”
podezřelých“ genů,

naše poznatky jsou však zatím spíše útržkovité a zejména
mají daleko ke svému praktickému léčebnému či preventiv-
nímu využití.
V budoucnu bude kladen vyšší důraz na vyšetřování

mnoha nebo dokonce všech lidských genů a polymorfismů
současně (celogenomové scany), které za pomoci moderních
statistických metod odhalí také interakce mezi jednotlivými
geny navzájem. Stranou zájmu vědců nezůstanou ani me-
chanismy epigenetické, k nimž patří např. methylace DNA
nebo acetylace histonů ovlivňující

”
zapnutí“ nebo

”
vypnutí“

různých genů, a zejména vliv faktorů zevního prostředí. Far-
makogenetické výzkumy odhalí, proč u jednoho pacienta na-
stane příznivá léčebná odpověď po podání psychofarmaka
a u jiného nikoliv, proč jeden nemocný trpí určitým nežá-
doucím lékovým účinkem a jiný ne.
Co se týče nejnovějších publikovaných dílčích poznatků,

například studie ve Švédsku u 103 pacientů se schizofrenií
a 89 zdravých dobrovolníků odhalila, že šest genetických va-
riant (D2 receptor, neurotropní faktor BDNF, neuropeptid
Y, neuregulin 1, reelin a synapsin 3) představuje riziko pro
následný rozvoj schizofrenie, avšak pouze ve vzájemné kom-
binaci, nikoliv každá zvlášť.
Výsledky práce skupiny autorů z Turecka naznačují, že

duplikace části 22. chromozomu v úseku q11.2 může sou-
viset s dětským autismem, alespoň u kasuisticky popsané
devítileté dívky.
Rozsáhlé šetření v Číně u 261 pacientů s bipolární afek-

tivní poruchou a 245 zdravých dobrovolníků neprokázalo, že

polymorfismus genu pro noradrenalinový transportér (16q)
je asociován s bipolární poruchou typu I. a II.
Výzkum v Argentině u 100 depresivních nemocných při-

vezených na psychiatrickou pohotovost a kontrolních sub-
jektů podtrhl význam polymorfismu genu pro serotoninový
transportér (17q) – krátká alela v rámci tohoto polymor-
fismu souvisela s časným nástupem deprese, vyšším počtem
sebevražedných pokusů, agresivitou, impulzivitou a nedos-
tatečnou léčebnou odpovědí na přípravky SSRI.
V Polsku bylo u 138 nemocných trpících schizofrenií a 111

pacientů s bipolární afektivní poruchou zjištěno, že výkon
v Testu třídění Wisconsinských karet (WCST) souvisí s po-
lymorfismem genu pro dopaminový receptor D1 (5q) u schi-
zofrenie a genu BDNF (11p) u bipolární poruchy.

Biologické markery deprese

Dvacet depresivních nemocných, z nichž 10 ukončilo svůj
život sebevraždou, a 24 zdravých dobrovolníků bylo post
mortem vyšetřováno v Německu a Polsku. Buněčná jádra
pyramidových neuronů III. a V. vrstvy dorsálního a ven-
trálního předního cingulárního kortexu byla obarvena roz-
tokem stříbra, poté se hodnotila jejich velikost. U duševně
zdravých lidí byla jádra větší v dorsální oproti ventrální ob-
lasti, u depresivních osob byl nalezen trend opačný. Pokud
byl život ukončen sebevraždou, změny popsané u deprese se
vyskytly jen v levé mozkové hemisféře. Výsledky ukázaly, že
deprese a sebevražedné jednání nejsou jedno a totéž z neuro-
biologického hlediska a je třeba tyto jevy zkoumat zvlášť.
Rozsáhlá přehledová práce s 332 literárními citacemi au-

torů z Německa, Francie a Bulharska byla věnována shrnutí
nejnovějších poznatků o biologických markerech deprese.
Jejich hledání přispívá poznání biologických příčin a me-
chanismů rozvoje deprese. V úvahu byly brány markery
neurotropní, serotonergní, biochemické, imunologické, neu-
rozobrazovací, neurofyziologické a neuropsychologické. Nej-
významnějšími nálezy, spojenými s depresí byly tyto: Sní-
žená vazba imipraminu na krevní destičky, snížená exprese
genu pro receptor 5-HT1A, zvýšení hladiny solubilních re-
ceptorů IL-2 a IL-6 v krevním séru, snížená plazmatická
hladina neurotropního faktoru BDNF, hypocholesterolemie,
nízká hladina kyseliny listové v krvi a porucha suprese v de-
xamethasonovém supresorovém testu. Bohužel zatím žádný
z těchto nálezů není natolik specifický, aby mohl být využit
jako diagnostické kritérium deprese v připravovaných klasi-
fikačních systémech DSM-V a MKN-11.

Biologické markery schizofrenie

Autoři z Ruska studovali post mortem mozky 12 pacientů se
schizofrenií a stejného počtu zdravých dobrovolníků se za-
měřením na prefrontální kortex, který je jednou z klíčových
oblastí rozvoje nemoci. Zjistili, že počet perikapilárních oli-
godendrocytů je u schizofrenie o 23% nižší, než u zdravých
lidí. Navíc byla odhalena dystrofie a degenerativní změny to-
hoto typu buněk u nemocných schizofrenií. To může být pod-
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kladem metabolické hypofunkce dané oblasti, typické pro
schizofrenii.
Ve Finsku se prokázalo u šestnáctiletých chlapců (N =

9 362), že ti, kteří měli zvýšené riziko rozvoje psychózy (N
= 117) jelikož jejich otec nebo matka se v minulosti pro
psychózu léčili, vykazovali zvýšenou hladinu inzulinu v krvi
(12,5 vs 10,9 mmol/l). To může být první známkou hrozí-
cího metabolického syndromu v budoucnu, zejména při roz-
voji psychózy a následné léčbě některými antipsychotickými
preparáty.
V biologickém výzkumu duševních poruch včetně schizo-

frenie se prosazuje koncepce tzv. endofenotypů. To jsou rela-
tivně jednoduché biologické, morfologické, neurofyziologické
nebo kognitivní charakteristiky, typicky se vyskytující u ne-
mocných osob a také jejich duševně zdravých příbuzných
oproti celkové populaci. Nezávisí na stádiu, ve kterém se
nemoc aktuálně nachází. Jsou dobře kvantifikovatelné a je-
jich genetická podmíněnost se předpokládá jednodušší, než
u komplexní nozologické jednotky. Perspektivními endofeno-
typy pro výzkum schizofrenie jsou například porucha pra-
covní paměti a exekutivních funkcí, sledovací oční pohyby,
zvětšení postranních mozkových komor nebo abnormity evo-
kovaných EEG potenciálů.

Závislost na návykových látkách

Kanabis je ve světě nejčastěji zneužívanou ilegální návy-
kovou látkou, počet uživatelů je odhadován na 160 mili-
ónů. Závislost se rozvine u jedné desetiny z nich. Psycho-
aktivní účinky jsou zprostředkovány zejména aktivací kana-
binoidních CB1 receptorů tetrahydrokanabinolem (THC).
Byly objeveny endogenní ligandy CB1 receptorů, které
modulují synaptickou neurotransmisi – anandamid a 2-
arachidonoylglycerol. Ve Spojených státech zkoumali 104 do-
spělých kuřáků kanabis a zjistili, že 70% z nich prodělalo
během života nejméně třikrát odvykací stav, když se poku-
sili zneužívání kanabis ukončit. To přispělo k rozhodnutí ná-
vykovou látku dále užívat. Jednou z možností léčby uvedené
závislosti je blokáda CB1 receptorů rimonabantem. Psycho-
logické a kardiovaskulární účinky aplikace kanabis se poté
nedostaví. Zkouší se také další možnosti léčby – buspiron,
baklofen, quetiapin a substituce perorálním THC.
MDMA (extáze) byť při

”
rekreačním“ užívání významně

poškozuje mnestické funkce. To bylo prokázáno ve Velké Bri-
tánii u 23 uživatelů extáze ve srovnání s 30 osobami, které
tuto látku nezneužívaly. Uživatelé MDMA byli schopni si
vybavit podstatně méně informací, které předtím shledli při
prezentaci videa, než zdraví lidé. K tomu přistupuje také
vyšší konzumace alkoholu a kanabinoidů v první skupině
vyšetřovaných osob.
Supersenzitivita mí-opioidních receptorů ve striátu a ven-

trálním pallidu je podkladem
”
cravingu“ u závislosti na ko-

kainu. Toto bylo zjištěno v USA výzkumem 21 závislých osob
a stejného počtu zdravých dobrovolníků pomocí autoradio-
grafického vyšetření mozku. Tento jev je zřejmě překážkou
úspěšné odvykací léčby uvedeného typu závislosti na návy-
kové látce.

Zobrazovací metody mozku

V Německu byla při výzkumu 12 nemocných s demencí
a stejného počtu zdravých dobrovolníků použita vícekaná-
lová infračervená spektroskopie (multi-channel near-infrared
spectroscopy, NIRS), která je schopna změřit koncentraci
mozkového hemoglobinu. Pokud pacienti během vyšetření
vykonávali test verbální fluence (VFT), bylo u nich zjištěno
nižší množství okysličeného hemoglobinu oproti zdravým li-
dem. Tento stav nebyl ovlivněn ani osmitýdenním podává-
ním galantaminu.
Magnetická rezonanční spektroskopie odhalila patologické

změny glutamátergní funkce ve frontolimbické oblasti mozku
u nemocných s první epizodou schizofrenie. V Německu bylo
takto vyšetřováno 9 pacientů a 32 zdravých kontrolních je-
dinců v oblasti levého dorsolaterálního prefrontálního kor-
texu a levého hipokampu. U pacientů byly absolutní kon-
centrace glutamátu vyšší v obou oblastech mozku oproti
zdravým lidem. Toto korelovalo s výší skóru škál na posuzo-
vání schizofrenní symptomatiky. I tento výzkum potvrzuje,
že glutamát je jedním z významných faktorů v etiopatoge-
nezi schizofrenie.

”
Schizofrenie jako porucha membránových fosfolipidů“ je

název sdělení autora z Brazílie. Ten vyšetřoval 53 schizof-
reniků a 35 duševně zdravých jedinců pomocí magnetické
rezonanční spektroskopie. Zaměřil se na levý čelní mozkový
lalok a fosfolipidový metabolismus. Pacienti s doposud ne-
léčenou schizofrenií (N = 18) vykazovali sníženou hladinu
fosfodiesterů, které jsou metabolity membránových fosfoli-
pidů, v uvedené oblasti mozku. Tento nález je interpretován
jako porucha fosfolipidového metabolismu.
U panických atak bylo v minulosti běžné vyšetřovat ne-

uronální aktivaci zejména v oblasti amygdaly různými zo-
brazovacími metodami poté, co záchvat úzkosti byl vyvo-
lán např. aplikací cholecystokininu-4 nebo senzorickým pod-
nětem u zdravých osob. Tým německých vědců vyšetřoval
26 letou ženu, trpící panickou poruchou, při její spontánní
panické atace pomocí funkční magnetické rezonance mozku.
Záchvat úzkosti byl spojen s výrazným nárůstem aktivace
pravé amygdaly. Uvedený nález dále podtrhuje význam stu-
dia amygdaly u úzkostných duševních poruch.

Elektrofyziologie

Australsko-indická práce hodnotila subkortikální činnost
mozku u obsedantně kompulzivní poruchy (N = 20) a zdra-
vých dobrovolníků (N = 19) pomocí vyšetřování EEG kohe-
rence. Pokud je EEG koherence nalezena mezi vzdálenými
oblastmi mozku, toto může být odrazem aktivity subkorti-
kálních neuronálních sítí. U nemocných s OCD byla nale-
zena významná koherence theta vln ve frontookcipitální ob-
lasti. Ta nekorelovala se závažností onemocnění ani způso-
bem jeho léčby. Vědci předpokládají, že popsaný nález je
způsoben nadměrnou aktivitou mozkového podkoří u zkou-
maných pacientů. To je v souladu s výsledky neurozobra-
zovacích metod u stejné diagnózy. OCD by tedy mohla být
projevem subkortikální mozkové dysfunkce.
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Tým vědců z Japonska vyšetřoval skupinu psychotických
nemocných pomocí elektromagnetické tomografie s nízkým
rozlišením (Low Resolution Electromagnetic Tomography,
LORETA) zaměřené na vlnu P300 v rámci akusticky evo-
kovaných EEG potenciálů. Současně byla administrována
komplexní neuropsychologická testová baterie před a po
léčbě perospironem nebo olanzapinem. Léčba antipsycho-
tikem měnila konfiguraci vlny P300 v těch částech moz-
kové kůry, kde se předpokládá souvislost s kognitivními fun-
kcemi. Mechanismus, kterým moderní antipsychotika zlep-
šují kognici a normalizují elektrickou aktivitu mozku prav-
děpodobně souvisí s modulací 5-HT1A neurotransmise.

Neuroendokrinologie

Depresi jakožto manifestaci chronického latentního hypopa-
rathyreoidismu popsali autoři z Německa u 68 leté ženy.
Uvedená endokrinní porucha se projevila po operaci pro ade-
nom příštítných tělísek. Deprese zcela odezněla poté, co byla
nasazena suplementační léčba kalciem a upravila se home-
ostáza kalcia v séru. Přesný mechanismus rozvoje deprese
v tomto případě však odhalen nebyl.
V Litvě byla vyšetřována skupina pacientů v ordina-

cích praktických lékařů pokud jde o funkci štítné žlázy (ul-
trazvuk, plazmatické hladiny hormonů) a příznaky úzkosti
a deprese (Nemocniční škála úzkosti a deprese, Hospital An-
xiety and Depression Scale, HADS). Byl prokázán vztah hy-
poechogenity štítné žlázy, která odráží autoimunitní posti-
žení a její hypofunkci, s příznaky deprese a úzkosti zejména
u žen.
Cílem německé studie bylo sledovat výskyt psychotických

příznaků u schizofrenie v souvislosti s menstruačním cyklem
a hladinou estrogenu v krvi. Takto bylo vyšetřeno 125 žen tr-
pících schizofrenií. Významné zlepšení psychotických, avšak
nikoliv depresivních příznaků se projevovalo během luteální
fáze menstruačního cyklu. Výsledky naznačují, že estradiol
má specifické antipsychotické účinky u schizofrenie, což by
bylo možno využít v léčbě této závažné duševní nemoci.

Psychoneuroimunologie

Souhrnná práce z Peru si všímá imunologických abnormit
u deprese a schizofrenie. První studie, prokazující známky
probíhajícího zánětu u schizofrenie, pocházejí z let 1954 až
1969. Ke konci tohoto období byl prokázán nárůst plaz-
matické hladiny imunoglobulinu u schizofrenie. Během po-
sledních dvaceti let byly nalezeny významné změny v ob-
lasti cytokinů u deprese i schizofrenie. U deprese je rov-
něž zvýšena krevní hladina revmatoidního faktoru. Imunitní
systém může ovlivňovat psychopatologii pomocí modulace
endokrinních a neurotransmiterových mechanismů. Hladiny
interleukinů 4 a 10 jsou u deprese sníženy.
V Irsku bylo zjištěno, že zvýšená hladina prozánětlivých

cytokinů IL-6 a TNFalfa u deprese po podávání antidepre-
siv SSRI neklesne, pokud se klinicky pacienti projevují jako

farmakorezistentní. Suprese nadměrné produkce cytokinů se
jeví jako nezbytná pro zlepšení klinického stavu u deprese.

Biologické léčebné postupy

Jelikož podávání psychofarmak je natolik zásadní v psychiat-
rické léčbě, tato oblast se z biologické psychiatrie vyčleňuje
a vytváří relativně samostatný obor klinické neuropsycho-
farmakologie. Biologická psychiatrie, kromě výše uvedeného
pátrání po biologických příčinách duševních poruch, pak za-
hrnuje zbývající biologické léčebné metody, například elek-
trokonvulzivní léčbu, repetitivní transkraniální magnetickou
stimulaci, chronobiologické postupy a psychochirurgii. Ta by
opět mohla nabýt většího významu díky vagové stimulaci
a hluboké mozkové stimulaci, indikované u závažných far-
makorezistentních depresí.
Skupina vědců z Jižní Koreje popsala případ třicetile-

tého muže se schizofrenií a chronickými sluchovými haluci-
nacemi. Ani během pěti let se stav nedařilo upravit kombi-
nacemi různých antipsychotik. Po aplikaci repetitivní trans-
kraniální magnetické stimulace (rTMS) na levý temporopa-
rietální kortex došlo k výraznému zlepšení a pacient mohl
být propuštěn z nemocnice. Po šesti měsících se však vrátil
s původními obtížemi a tehdy již rTMS účinná nebyla.
Výzkumníci v Uruguaji aplikovali rTMS 38 nemocným

s depresí unilaterálně a 20 depresivním pacientům bilate-
rálně, v obou případech na čelní mozkové laloky. Účinnost
byla hodnocena dle Beckovy a Hamiltonovy škály, za zlep-
šení byl považován pokles celkového skóru o 50% a více.
Přestože rozdíl ve výsledcích obou druhů aplikací nedosáhl
statistické významnosti vzhledem k nedostatečnému počtu
členů v souboru, při bilaterální stimulaci bylo více respon-
dérů (61 vs 85%) a méně relapsů deprese (54 vs 33%).
Při léčbě farmakorezistentní deprese pomocí vagové sti-

mulace (VNS) ve Velké Británii se ukázalo, že účinek tohoto
operačního postupu nastupuje zvolna, zlepšení stavu nemoc-
ných po 12 měsících bylo vyšší, než po třech měsících tera-
pie. Původně byl tento postup využíván v léčbě epilepsie,
ukázalo se však, ze se zlepšuje také afektivní symptomatika
nemocných.

Terapeutická vodítka a kazuistiky

Přestože World Journal of Biological Psychiatry není pri-
márně neuropsychofarmakologickým časopisem, v letech
2007 a 2008 byla publikována rozsáhlá biologická terape-
utická vodítka u těchto skupin duševních poruch: Závislost
na alkoholu, bipolární afektivní porucha, unipolární deprese,
neurotické a úzkostné poruchy a poruchy osobnosti. Uveřej-
něny byly také zajímavé kazuistiky, například neuroleptický
maligní syndrom navozený ziprasidonem, priapismus indu-
kovaný risperidonem, rozvoj hyponatremie při léčbě karba-
mazepinem, levetiracetam v léčbě Tourettova syndromu re-
zistentního na antipsychotika, příznivé účinky lamotriginu
na afektivní příznaky u Huntingtonovy choroby nebo Jack-
sonské epileptické záchvaty u mánie léčené pomocí rTMS.
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V budoucnu je možno očekávat, že nemocní budou zkoumáni
komplexně, tj. při použití několika uvedených metod sou-
časně (např. geneticky, pomocí zobrazovacích metod mozku
a neuropsychologicky). Postupně se podaří jednotlivé nálezy
různých metod propojit a vysvětlit, to bude usnadněno roz-
vojem informačních technologií a statistiky. Jelikož díky in-
ternetu a politickému vývoji je svět včetně vědecké komunity
stále více propojen, vyšetřované soubory pacientů budou
větší při zapojení většího počtu výzkumných center do ře-
šení jednoho problému. Metody výzkumu, které dnes z eko-
nomických důvodů jsou málo dostupné (např. celogenomové
scany či pozitronová emisní tomografie) se při postupném
rozšiřování stanou levnějšími tak, jak to vidíme v různých
odvětvích národního hospodářství u jiných výrobků a služeb.
Zejména v oblasti psychiatrické genetiky však není možno
opomíjet etické aspekty, kdy by hrozila např.

”
výroba lidí“

s požadovanými psychickými vlastnostmi na zakázku či dis-
kriminace osob s

”
nevhodným“ genotypem v různých ob-

lastech života. Biologická psychiatrie i nadále musí zůstat
součástí širšího oboru psychiatrie a spolupracovat s jinými
jeho částmi ve prospěch nemocných i psychiatrů.

Užitečné internetové adresy ve vztahu k biologické
psychiatrii

Psychiatrická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti
(PS SLS) (Sekcia biologickej psychiatrie)
http://www.psychiatry.sk

Psychiatrické centrum Praha (Centrum neuropsychiatric-
kých studií)
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout

Společnost pro biologickou psychiatrii České republiky
http://move.to/sbp

The International Society of Psychiatric Genetics
http://www.ispg.net/portal/desktopdefault.aspx

Society of Biological Psychiatry
https://www.sobp.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=1

World Federation of Societies of Biological Psychiatry
http://www.wfsbp.org

Psychiatrie (Časopis pro moderní psychiatrii)
http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/Index.htm

American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsy-
chiatric Genetics
http://www3.interscience.wiley.com/journal/117928900/
grouphome/home.html

Molecular Psychiatry
http://www.nature.com/mp/index.html

Biological Psychiatry
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/bps

The World Journal of Biological Psychiatry
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/15622975.asp

16th World Congrress on Psychiatric Genetics,
11–15 October 2008, Osaka, Japan
http://wcpg2008.umin.jp

9th World Congress of Biological Psychiatry,
28 June – 2 July 2009, Paris, France
http://www.wfsbp.org/fileadmin/user upload/
WFSBP 2nd Announcement.pdf
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