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Wspomnienie
Obituary

Mogens Schou
1918  2005
W dniach 2325 wrzenia 2005 odby³a siê w Poznaniu 19 konferencja Miêdzynarodowej Grupy Badañ na
Litem (International Group of Study for Lithium-treated
Patients  IGSLI). Honorowym jej cz³onkiem i za³o¿ycielem by³ prof. Mogens Schou, wybitny duñski psychiatra, niestrudzony badacz i promotor terapii litem.
Prof. Schou, mimo ograniczeñ zwi¹zanych ze swym podesz³ym wiekiem, by³ niezwykle rad, ¿e móg³ aktywnie
uczestniczyæ w tej konferencji, a w trakcie jej trwania
przedstawi³ jedn¹ ze swoich nowych propozycji badawczych. Spo³ecznoæ psychiatryczna pogr¹¿y³a siê w ¿a³obie, gdy otrzyma³a wiadomoæ, ¿e po kilku dniach od
zakoñczenia konferencji Mogens Schou zakoñczy³ swoje
pracowite ¿ycie.
Prof. Mogens Schou urodzi³ siê w 1918 roku w Kopenhadze i w miecie tym odby³ studia medyczne.
Specjalizacjê z psychiatrii realizowa³ w szpitalach skandynawskich: Danii, Norwegii i Szwecji. Sta¿e naukowobadawcze z psychiatrii wykonywa³ w Nowym Jorku
(New York State Psychiatric Institute, Columbia University), a z zakresu biologii eksperymentalnej na uniwersytetach duñskich (w Kopenhadze i Aarhus). Od
1951 roku do koñca ¿ycia zwi¹zany by³ ze szpitalem
psychiatrycznym w Risskov ko³o Aarhus. Od roku 1956
do przejcia na emeryturê w roku 1988 by³ kierownikiem znajduj¹cego siê tam Psychopharmacology
Research Unit, a od roku 1971 kierownikiem Katedry
Psychiatrii Biologicznej uniwersytetu w Aarhus.
Publikacja australijskiego psychiatry Johna Cadea
w roku 1949, w której opisano korzystne dzia³anie wêglanu litu u chorych w stanie maniakalnym mo¿e byæ
uznana za pocz¹tek ery wspó³czesnej psychofarmakologii. Natomiast nazwisko prof. Schou jest nierozerwalnie
zwi¹zane zarówno z wdro¿eniem, jak i dynamicznym
rozwojem terapii solami litu w psychiatrii. W 1952 roku
Mogens Schou poda³ sole litu pierwszemu swojemu pacjentowi z epizodem maniakalnym. W 1954 roku wykona³ pierwsze badanie nad stosowaniem soli litu u chorych w stanie maniakalnym stosuj¹c pioniersk¹ na owe
czasy metodê podwójnie lepej próby. W pracy tej wykaza³ niew¹tpliw¹ skutecznoæ terapeutyczn¹ litu w manii.
W 1957 roku zestawi³ ca³¹ ówczesn¹ wiedzê biologiczn¹ i kliniczn¹ na temat litu w publikacji w Pharmacological Review. Gdy w pocz¹tku lat 1960-tych pojawi³y
siê obserwacje wskazuj¹ce na mo¿liwoæ zapobiegania
przez lit nawrotom chorób afektywnych Mogens Schou
zaanga¿owa³ siê w kontrolowane badania kliniczne
maj¹ce na celu weryfikacjê tego efektu. Jest autorem
ponad 500 publikacji (artyku³ów, ksi¹¿ek, rozdzia³ów

w ksi¹¿kach) w g³ównej mierze powiêconym solom
litu. Obejmuj¹ one m.in. takie zagadnienia jak skutecznoæ kliniczna litu, prawid³owe prowadzenie terapii,
objawy uboczne, dzia³anie litu na czynnoæ nerek i tarczycy, efekty psychologiczne, w tym tak¿e wp³yw litu
na twórczoæ artystyczn¹. By³ inicjatorem utworzenia
w roku 1988 miêdzynarodowej grupy badawczej IGSLI,
której badania zaowocowa³y wykazaniem wp³ywu litu na
umieralnoæ i zapobieganie zachowaniom samobójczym.
Mogens Schou by³ laureatem wielu presti¿owych
nagród naukowych, rzeczywistym i honorowym cz³onkiem licznych towarzystw naukowych oraz doktorem
honoris causa uczelni medycznych w Marsylii, Monachium i Pradze. Z chwil¹ powstania w roku 1999 International Society of Bipolar Disorders (ISBD) zosta³
mianowany jej honorowym prezydentem. Od 2001 roku
na odbywaj¹cych siê co 2 lata miêdzynarodowych konferencjach na temat choroby afektywnej dwubiegunowej
w Pitsburgu przyznawane s¹ nagrody im. Mogensa Schou
za wybitne osi¹gniêcia w zakresie badañ naukowych,
dzia³alnoci edukacyjnej oraz organizacyjnej i medialnej w zakresie choroby afektywnej dwubiegunowej.
Od roku 1980 ukazuj¹ siê kolejne wydania jego
ksi¹¿ki Lithium treatment of manic-depressive illness
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stanowi¹ce poradnik terapii litem dla lekarzy, pacjentów oraz ich rodzin. T³umaczenie V wydania tej ksi¹¿ki
ukaza³o siê w naszym kraju w roku 1994 nak³adem
Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Obecnie
przygotowywane jest t³umaczenie wydania VI Lithium
treatment of affective illnes z roku 2004.
Z prof. Schou po raz pierwszy spotka³em siê w 1972
roku, kiedy odwiedzi³em jego orodek w Risskov
w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na temat
litu. Od tego czasu utrzymywa³a siê nasza systematyczna znajomoæ, która przerodzi³a siê póniej w szczer¹
przyjañ. Tematem przewodnim by³o oczywicie nasze

Janusz Rybakowski
wspólne zaanga¿owanie kliniczne i badawcze w celu
poznania intryguj¹cych w³asnoci neurobiologicznych
jonu litu i jak najlepszego ich zastosowania w terapii
psychiatrycznej. Prof. Schou dwukrotnie odwiedzi³
Poznañ: w roku 1975, kiedy to wyg³osi³ wyk³ad w poznañskiej klinice oraz ostatnio, z okazji 19 konferencji IGSLI. Podczas tej konferencji z nut¹ wzruszaj¹cej refleksji pokaza³ mi list, jaki do niego napisa³em
w 1971 roku, kiedy planowa³em pierwsze z nim spotkanie. Zawsze bêdê go pamiêta³ jako cz³owieka o wybitnym umyle, a jednoczenie niezwykle skromnego,
serdecznego, oddanego nauce i swoim pacjentom.
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