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Summary
Aim. The aim of the study was to evaluate a relationship between concentrations of homocysteine (HCY), vitamin B12 and folic acid and disturbances of cognitive functions during
acute episode of bipolar depression.
Methods. 116 patients were studied (93 women, 23 men), aged 20-78 (mean 51±13)
years during acute episode of bipolar depression. Depression was evaluated by the 17-item
Hamilton’s Depression Rating Scale (HDRS). The following tests measuring cognitive functions were applied: Trail Making Test, Wisconsin Card Sorting Test, Stroop Test and Wechsler
Adult Intelligence Scale–Revised. In all patients, the measurements of serum homocysteine,
vitamin B12 and folic acid were carried out..
Results. Hyperhomocystemia (HCY>15µM/l) was detected in 41 patients (35%), more
frequently in men (52%) than in women (31%). Patients with hyperhomocysteinemia achieved
worse results in sub-tests of WAIS-R (verbal understanding and perceptional organization).
In men, negative correlation was found between HCY concentration and number of errors in
Stroop Test, and WCST (total errors and non-perseverative errors). In women with bipolar
disorder, type II, negative correlation between HCY concentration and time of Stroop Test,
and between vitamin B12 concentration and number of errors in Stroop Test, were demonstrated. In the whole group and in men, there was positive correlation between higher folic
acid concentration and the number of errors in Stroop Test.
Conclusions. The results obtained show higher HCY concentration in considerable proportion of patients with bipolar depression, especially in men. They also confirm a connection
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between high homocysteine concentration and worse performance in some neuropsychological
tests. Such relationship was more marked in men.
Słowa klucze: choroba afektywna dwubiegunowa, funkcje poznawcze, homocysteina
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Wstęp
W okresie nasilenia objawów depresji występują zaburzenia funkcji poznawczych,
takie jak osłabienie ogólnej sprawności intelektualnej, pamięci, zdolności uczenia się
oraz fluencji słownej [1–4]. Chorzy na depresję wykazują także zaburzenia czynności
wzrokowo-przestrzennych i motorycznych dotyczących zarówno spostrzegania i różnicowania wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, jak też pamięci wzrokowej
oraz szybkości psychomotorycznej [5, 6].
W pracy porównującej neuropsychologiczne aspekty epizodu depresyjnego w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) i chorobie afektywnej jednobiegunowej
(ChAJ) gorsze wyniki w testach neuropsychologicznych odnotowano u osób z ChAD
w zakresie niewerbalnej części skali Wechslera, obu częściach testu Stroopa, Teście
Fluencji Słownej oraz Teście Łączenia Punktów [4]. Merriam i wsp. [7] stwierdzili
istotnie gorsze rezultaty w Teście Sortowania Kart z Wisconsin u 79 chorych na depresję w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez osoby zdrowe. Martinez-Aran
i wsp. [3] uzyskali wyniki stwierdzające utrzymywanie się zaburzeń niektórych funkcji
poznawczych u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w okresie remisji.
Sackheim i Steif [8] stwierdzili u chorych z ChAD znaczne zaburzenia w zakresie
pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych zarówno w okresie manii, jak i depresji.
Wykazano też, że stopień nasilenia tych zaburzeń wiąże się z gorszym rokowaniem
co do przebiegu choroby [9, 10].
Zwiększenie stężenia homocysteiny (HCY), jak również obniżone stężenie
kwasu foliowego i witaminy B12 w surowicy krwi stanowią czynnik ryzyka rozwoju
depresji, jak i powodują zwiększoną ciężkość jej przebiegu. Wykazano, że cechy hiperhomocysteinemii występują nawet u ponad połowy chorych na depresję [11, 12].
W badaniach własnych wykazaliśmy znaczną częstość występowania hiperhomocysteinemii, zwłaszcza u mężczyzn, w okresie depresji w przebiegu chorób afektywnych
i zmniejszenie się tego odsetka po leczeniu. Potwierdziliśmy również związek między
zwiększonym stężeniem HCY a niższym poziomem witaminy B12 i kwasu foliowego
w okresie epizodu depresyjnego [13, 14].
Związek między podwyższonym poziomem HCY a osłabieniem funkcji poznawczych wykazano głównie u osób w starszym wieku. Prins i wsp. [15] wykazali korelację pomiędzy zwiększonym stężeniem homocysteiny a gorszymi wynikami testów
psychomotorycznych u ludzi zdrowych. W innych badaniach stwierdzano deficyty
w szybkości przetwarzania informacji wśród chorych na depresję w starszym wieku
[16, 17] oraz globalnie upośledzone wykonywanie testów neuropsychologicznych
u osób z podwyższonym poziomem homocysteiny, również w kontekście objawów
otępiennych [15, 18–21]. Badacze polscy wykazali, że osoby, u których dochodzi do
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konwersji łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych (mild cognitive impairment
– MCI) do otępienia, mają, obok większego nasilenia depresji, wyższe wyjściowe
stężenie homocysteiny w porównaniu z osobami, u których nie dochodzi do otępienia
[22]. Również ostatnie badania wskazują na związek zarówno depresji, jak i zwiększonego poziomu HCY z osłabionymi funkcjami poznawczymi u osób w starszym
wieku [23, 24].
Odrębne wyniki uzyskali Alexopoulos i wsp. [25], którzy stwierdzili korzystny
wpływ podwyższonego poziomu homocysteiny na procesy przetwarzania informacji
językowych. Według tych autorów homocysteina, działając w sposób agonistyczny
do kwasu glutaminowego w uszkodzonych synapsach, może poprawiać te deficyty
językowe i zwiększać szybkość przetwarzania informacji u osób z depresją wieku
podeszłego.
Istnieją również prace wykonane u osób w starszym wieku dotyczące związku
między obniżonym stężeniem witaminy B12 a osłabieniem funkcji poznawczych,
zwłaszcza w trakcie epizodu depresyjnego [26-28]. Hankey i wsp. [29] stosowali
witaminę B12 w celu obniżenia poziomu HCY u pacjentów po udarze mózgu, jednak
mimo obniżenia poziomu tego aminokwasu nie obserwowali poprawy w zakresie
funkcji poznawczych.
W ostatnich latach ukazało się kilka doniesień dotyczących związku między hiperhomocysteinemią a zaburzeniami funkcji poznawczych w chorobach afektywnych
i schizofrenii, również u osób w młodszym wieku. Osher i wsp. [30] u pacjentów
z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie eutymii opisali większe pogorszenie
funkcjonowania poznawczego u osób, u których były wyższe stężenia HCY w porównaniu z pacjentami z normalnym poziomem HCY. Również Dittmann i wsp. [31, 32]
u chorych z ChAD w okresie eutymii wykazali podwyższony poziom homocysteiny
u osób z zaburzonymi funkcjami poznawczymi w porównaniu z pacjentami bez takich
zaburzeń. Natomiast Levine i wsp. [33] zaobserwowali poprawę w zakresie funkcjonowania neurokognitywnego u pacjentów ze schizofrenią po obniżeniu poziomu
homocysteiny.
Cel
Celem niniejszego badania była ocena związku między stężeniem homocysteiny,
witaminy B12, kwasu foliowego a zaburzeniami funkcji poznawczych w okresie ostrego
epizodu depresji w przebiegu ChAD.
Metoda
Osoby badane
W badaniu uczestniczyło 116 osób (93 kobiety, 23 mężczyzn), w wieku od 20 do 78
lat (średni wiek 51 ± 13 lat), z epizodem depresyjnym w przebiegu choroby afektywnej
dwubiegunowej (ChAD I – 37 osób, ChAD II – 79 osób). Wszyscy pacjenci byli hospitalizowani w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
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Średni wiek trwania choroby u pacjentów wynosił 8 lat (± 5), zaś długość epizodu
depresyjnego średnio 4,6 miesiąca (± 1,8). U pacjentów uczestniczących w badaniu
nie stwierdzono innych chorób wpływających na funkcje poznawcze.
Ocena depresji
Do określenia stanu psychicznego posłużyła 17-stopniowa Skala Depresji Hamiltona (HDRS). Nasilenie objawów depresji na początku badania w całej grupie
pacjentów wynosiło 19 ± 2,9 punktu w skali HDRS.
Ocena funkcji poznawczych
W badaniu zastosowano testy badające wybiórcze sprawności poznawcze:
–– Test Łączenia Punktów A i B (Trial Making Test – TMT). Część A tego testu
polegająca na jak najszybszym połączeniu kół oznaczonych kolejnymi cyframi bada szybkość psychomotoryczną, zaś część B służy do oceny wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej i polega na połączeniu naprzemiennie kół
oznaczonych kolejnymi cyframi i literami [34];
–– Test Sortowania Kart z Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test – WCST),
który ocenia pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze. W ocenie wyników
testu brano pod uwagę całkowitą liczbę błędów (total errors), liczbę popełnionych błędów perseweracyjnych (perseverative errors) oraz liczbę błędów nieperseweracyjnych (nonperseverative errors) [35];
–– Test Stroopa (Color-Word Interference Test). Służy do oceny werbalnej pamięci operacyjnej. Składa się z dwóch części, pierwszej – oceniającej szybkość czytania nazw kolorów i drugiej – polegającej na nazywaniu koloru druku słowa, przy czym kolor druku słowa nie pokrywa się z kolorem, którego
jest desygnatem [36];
–– Test Wechslera (Wechsler Assessment of Intelligence Scale-Revised – WAIS-R). Pozwala dokonać pomiaru 3 aspektów intelektualnych zdolności:
• rozumienie werbalne – poziom wiedzy zdobytej w procesie kształcenia,
umiejętność definiowania pojęć, zdolność do rozumienia norm i ocen społecznych, umiejętność tworzenia abstrakcyjnych pojęć,
• organizacja percepcyjna – koordynacja wzrokowo-ruchowa, zdolność do
syntezy i analizy wzrokowej, umiejętność dostrzegania istotnych braków
w materiale percepcyjnym,
• pamięć i odporność na dystraktory – pojemność pamięci świeżej, sprawność
pamięci operacyjnej, zdolność do koncentracji uwagi.
Badania laboratoryjne
U wszystkich pacjentów wykonano badania biochemiczne, które obejmowały
oznaczenia w surowicy krwi stężenia: homocysteiny, kwasu foliowego i witaminy B12.
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Dla oznaczania stężenia homocysteiny analizowany osoczowy związek tiolowy
(Homocysteina, Fluka, Niemcy) rozcieńczano wodą w stosunku 2:1 i redukowano
za pomocą 1% TCEP (Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin-hydrochlorid, Applichem,
Niemcy) w stosunku 1:9. Następnie próbki odbiałczano 1M HCLO4 w stosunku 2:1
i podawano do układu HPLC (P580A, Dionex, Niemcy) połączonego z detektorem
elektrochemicznym (CoulArray 5600, ESA, USA). Analizę przeprowadzano na kolumnie ThermoHypersil BDS C18 (250 mm x 4,6 mm x 5 µm, Niemcy) w warunkach
izokratycznych, używając jako fazę ruchomą 0,15 M bufor fosforanowy o pH 2,9
z dodatkiem 12,5–17% acetonitrylu [37].
Oznaczanie kwasu foliowego i witaminy B12 dokonywano za pomocą metody
immunodiagnostycznej, stosując bezpośrednią procedurę chemiluminescencyjną,
używając testów ADVIA Centaur Folate i ADVIA Centaur VB12.
Metodyka badań statystycznych
Obliczenia statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA dla systemu Windows wersja 10. Stosowano test Chi2, test t-Studenta oraz
analizę korelacji Pearsona. Dla analiz statystycznych przyjęto jako znaczący poziom
istotności p < 0,05.
Badanie uzyskało akceptację Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
Wyniki
Nasilenie depresji mierzonej skalą Hamiltona było istotnie wyższe w grupie mężczyzn (20,6 ± 1,7 vs 18,6 ± 3,0; p = 0,003, test t-Studenta).
W badanej grupie średnie stężenie homocysteiny wyniosło 14 ± 8,6 µM/l, witaminy B12 343 ± 144 pg/ml, a kwasu foliowego 5,7 ± 2,7 ng/ml. Hiperhomocysteinemię
(HHCY) definiowaną jako stężenie HCY ≥ 15 µM/l stwierdzono u 41 chorych (35%),
obniżenie stężenia kwasu foliowego (≤ 5 ng/ml) obserwowano u 54 chorych (47%),
a obniżenie stężenia witaminy B12 (≤ 200 pg/ml) u 14 chorych (12%).
HHCY obserwowano istotnie częściej w grupie mężczyzn (52%) niż kobiet (31%),
różnica na granicy istotności statystycznej (p = 0,059, test Chi2).
Żaden z wykonanych testów neuropsychologicznych nie wykazał istotnych statystycznie różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami.
Tabela 1 przedstawia porównanie danych klinicznych, laboratoryjnych i neuropsychologicznych w grupie osób z hiperhomocysteinemią w porównaniu z osobami,
u których stężenie HCY wynosiło < 15 µM/l.

1122

Agnieszka Permoda-Osip i wsp.

Tabela 1. Czynniki kliniczne, badania laboratoryjne i funkcje poznawcze w grupie osób
z hiperhomocysteinemią (≥ 15 µM/l) w porównaniu z osobami ze stężeniem
homocysteiny < 15 µM/l
Hiperhomocysteinemia (-)
N = 75

Hiperhomocysteinemia (+)
N =41

p

Czas trwania choroby

7,9 ± 5,7

9,0 ± 5,5

0,305

Czas depresji

4,6 ± 1,6

4,4 ± 2,1

0,513

Hamilton

18,9 ± 2,9

19,1 ± 2,9

0,844

Wiek

49,2 ± 12,2

52,8 ± 14,3

0,154

Kwas foliowy
Wit. B12
Stroop A czas

5,8 ± 2,4

5,4 ± 3,2

0,446

366,3 ± 146,8

301,7 ± 130,1

0,020*

31,3 ± 7,6

31,7 ± 7,9

0,824

Stroop A błędy

0,1 ± 0,1

0,0 ± 0,0

0,462

Stroop B czas

62,9 ± 17,4

67,3 ± 17,1

0,193

Stroop B błędy

1,3 ± 2,0

1,3 ± 1,4

0,885

TMT A

39,0 ± 12,9

39,5 ± 12,9

0,870

TMT B

79,1 ± 27,4

90,1 ± 53,1

0,143

WAIS-rozum. werb.

109,1 ± 15,4

102,1 ± 13,2

0,015*

WAIS-organ. perc.

98,6 ± 12,2

91,8 ± 13,5

0,007*

WAIS-pamięć i odpor.

95,7 ± 13,7

93,3 ± 13,0

0,355

WCST tot. err.

33,1 ± 17,3

33,8 ± 15,1

0,835

WCST pers. err.

17,6 ± 12,7

18,5 ± 11,4

0,710

WCST non. pers.

15,6 ± 9,7

15,1 ± 7,3

0,770

WAIS-rozum. werb. – Test Wechslera – rozumienie werbalne, WAIS-organ. perc. – Test Wechslera –
organizacja percepcyjna, WAIS-pamięć i odpor. – Test Wechslera – pamięć i odporność na dystraktory,
WCST tot. err. – test Wisconsin – całkowita liczba błędów, WCST pers. err. – test Wisconsin – błędy
perseweracyjne, WCST non pers. – test Wisconsin – błędy nieperseweracyjne
* różnica istotna statystycznie

Badani pacjenci, u których stwierdzono HHCY, wykazywali istotnie gorsze
wykonanie w zakresie dwóch podtestów testu Wechslera, a mianowicie rozumienia
werbalnego i organizacji percepcyjnej. Pacjenci z HHCY różnili się od pozostałych
istotnie niższym stężeniem witaminy B12, natomiast stężenia kwasu foliowego nie
wykazywały istotnych różnic między obiema grupami.
Korelacje między stężeniem HCY a wykonaniem testów mierzących funkcje
poznawcze wykazano głównie w grupie mężczyzn. U mężczyzn stwierdzono ujemną korelację między stężeniem HCY a liczbą błędów w teście Stroopa B (r = 0,43;
p = 0,020). W zakresie Testu Sortowania Kart z Wisconsin ujemna korelacja dotyczyła
ogólnej liczby błędów (r = 0,56; p = 0,003), jak również błędów nieperseweracyjnych
(r = 0,54; p = 0,004).
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W grupie 62 kobiet z ChAD typu II wykazano ujemną korelację między stężeniem HCY i czasem wykonania testu Stroopa B (r = 0,28; p = 0,014), jak również
ujemną korelację między liczbą błędów w teście Stroopa A a stężeniem witaminy B12
(r = 0,38; p = 0,001).
Wyższe stężenie kwasu foliowego wiązało się z większą liczbą błędów w teście
Stroopa B zarówno w całej grupie (r = 0,20; p = 0,016), jak również w grupie mężczyzn (p = 0,44; p = 0,018).
Gorsze wyniki w zakresie organizacji percepcyjnej testu Wechslera (r = -0,22;
p = 0,017) oraz większej liczby popełnionych błędów nieperseweracyjnych w Teście
Sortowania Kart z Wisconsin (r = 0,22; p = 0,019) wykazano u osób w starszym wieku.
U pacjentów z dłuższym czasem trwania choroby wykazano dodatnią korelację
z wykonywaniem części A Testu Łączenia Punktów (r = 0,21; p = 0,024).
Omówienie
W niniejszej pracy stwierdziliśmy występowanie hiperhomocysteinemii definiowanej jako stężenie powyżej 15 µM/l u połowy mężczyzn i 1/3 kobiet w okresie ostrego
epizodu depresyjnego w przebiegu ChAD. Większą częstość HHCY u mężczyzn
z ChAD stwierdzili również badacze izraelscy [38].
Najważniejszym wynikiem niniejszej pracy było wykazanie, że pacjenci z podwyższonym poziomem HCY osiągnęli gorsze wyniki w dwóch podtestach testu
Wechslera, takich jak rozumienie werbalne i organizacja percepcyjna, w porównaniu
z pacjentami z prawidłowym poziomem homocysteiny. Chorzy ci wypadli gorzej
w sferach umiejętności tworzenia abstrakcyjnych pojęć, zdolności do definiowania
pojęć, pojemności pamięci długotrwałej, a także zdolności do syntezy i analizy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności do dostrzegania istotnych braków
w materiale percepcyjnym oraz sprawności pamięci operacyjnej.
W grupie mężczyzn stwierdzono również, obok większej częstości występowania
hiperhomocysteinemii, istotne zależności między poziomem homocysteiny a gorszymi
wynikami w wykonywaniu innych testów neuropsychologicznych. W szczególności
chodzi tutaj o zadania związane z funkcjami wykonawczymi mierzonymi testem Stroo
pa i Testem Sortowania Kart z Wisconsin. Potwierdza to wyniki dotyczące zależności
między hiperhomocysteinemią a gorszym wykonaniem testu Wisconsin, jakie uzyskali
Osher i wsp. [38] u mężczyzn z ChAD, którzy w odróżnieniu od naszych pacjentów
znajdowali się w stanie eutymii.
Badania wykonane u osób starszych wykazały związek między obniżonym poziomem witaminy B12 a osłabieniem funkcji poznawczych w tej grupie [26, 27, 28].
W badaniu mężczyzn z ChAD w okresie eutymii takiego związku nie wykazano. [38]
W niniejszym badaniu u osób z HHCY stwierdziliśmy obniżony poziom witaminy B12.
Ujemna korelacja między czasem wykonania testu Stroopa A a obniżonym poziomem
witaminy B12 dotyczyła kobiet z ChAD typu II. Ostatnie badania wykonane w naszym
ośrodku wykazały związek między obniżonym poziomem witaminy B12 a słabszą
skutecznością jednorazowego wlewu ketaminy u chorych na depresję w przebiegu
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ChAD [39]. Trudna do interpretacji jest natomiast wykazana w naszej pracy dodatnia
korelacja między liczbą błędów w teście Stroopa B a stężeniem kwasu foliowego.
Silną stroną naszego badania jest objęcie nim znacznej liczby pacjentów z chorobą
afektywną dwubiegunową zarówno typu I, jak i II. Natomiast pewnym ograniczeniem
jest brak wyników testów neuropsychiatrycznych wykonanych w trakcie remisji
choroby, co pozwoliłoby na stwierdzenie, czy zależności między HCY a funkcjami
poznawczymi są zależne od nasilenia depresji. W trakcie leczenia depresji obserwuje się
niewielkie, choć w niektórych wypadkach istotne statystycznie obniżenie stężenia HCY
i odsetka osób z HHCY [14]. Należy jednak przywołać wyniki badaczy izraelskich,
którzy zależność taką stwierdzili również u chorych z ChAD w stanie eutymii [38].
Wnioski
Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują na istnienie podwyższonego stężenia
HCY u znacznej części pacjentów, zwłaszcza mężczyzn, w depresji w przebiegu ChAD.
Potwierdzają również związek wysokiego stężenia homocysteiny z gorszym wykonaniem testów neuropsychologicznych w różnych obszarach funkcji poznawczych, przy
czym zależność taka ujawnia się również w większym stopniu u mężczyzn.
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