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STRESZCZENIE
Zaïoĝenia: Celem badania byïo okreĂlenie poziomu homocysteiny (HCY), witaminy B12 i kwasu foliowego w depresji
w przebiegu chorób afektywnych oraz stÚĝenia HCY podczas remisji po leczeniu farmakologicznym.
Metodyka: Badaniem objÚto 133 pacjentów (29 mÚĝczyzn, 104 kobiety), w wieku Ărednio 51 ±14 lat, z depresjÈ
w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) typu 1 (37 pacjentów), typu 2 (79 pacjentów) oraz zaburzeñ
depresyjnych nawracajÈcych (17 pacjentów). Czas trwania choroby wynosiï 8,2 ±5,4 lat, a czas trwania epizodu depresji
wyniósï 4,6 ±1,8 miesiÚcy. Nasilenie depresji mierzone za pomocÈ 17-itemowej Skali Depresji Hamiltona (HDRS) wynosiïo
przed leczeniem 19,6 ±9,5 punktu, a drugi pomiar HCY wykonywano po terapii lekami przeciwdepresyjnymi i/lub normotymicznymi przy nasileniu depresji d7 punktów. HiperhomocysteinemiÚ (HHCY) deÞniowano jako stÚĝenie HCY >15 ŝM/l.
Wyniki: Podczas epizodu depresji Ărednie stÚĝenie HCY wyniosïo 14,0 ±8,2 mM/l, witaminy B12 342 ±145 pg/ml,
a kwasu foliowego 5,79 ±2,96 ng/ml. Stwierdzono znaczÈcÈ ujemnÈ korelacjÚ miÚdzy stÚĝeniem HCY i obu witamin.
HHCY przed leczeniem wystÚpowaïa u 38% pacjentów, istotnie czÚĂciej u mÚĝczyzn (62%) niĝ u kobiet (32%). W okresie
remisji Ărednie stÚĝenie HCY wyniosïo 12,9 ±8,2 mM/l (róĝnica istotna w podgrupie CHAD 2), a odsetek pacjentów
z HHCY po leczeniu zmniejszyï siÚ istotnie (23% pacjentów: 38% mÚĝczyzn, 19% kobiet).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazujÈ na znacznÈ czÚstoĂÊ HHCY, zwïaszcza u mÚĝczyzn, w okresie depresji w przebiegu chorób afektywnych i istotne zmniejszenie siÚ odsetka pacjentów z HHCY po leczeniu. PotwierdzajÈ równieĝ zwiÈzek miÚdzy zwiÚkszonym stÚĝeniem HCY i niĝszym poziomem witaminy B12 i kwasu foliowego w okresie epizodu depresyjnego. Natomiast okreĂlenie patogenetycznej roli homocysteiny w chorobach afektywnych wymaga dalszych badañ.
ABSTRACT
Background: The aim of the study was to measure the level of HCY, vitamin B12 and folic acid, in depression in the
course of affective disorders as well as HCY level during remission after pharmacological treatment.
Methods: One-hundred and thirty-three patients (29 male, 106 female), mean age 51±14 years, with depression in
the course of bipolar I (37 patients), bipolar II (79 patients) and unipolar (17 patients) mood disorder were studied. The
duration of illness was 8.2± years, and duration of a depressive episode was 4.6±1.8 months. The intensity of depression,
as measured by the 17-item Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), was 19.6±9.5 points. The second measurement
of HCY was carried out after the treatment with an antidepressant or/and mood-stabilizing drugs, with depression intensity of d7 points. Hyperhomocysteinemia (HHCY) was deÞ ned as HCY level >15 ŝM/l.
Results: During a depressive episode, the mean HCY concentration was 14.0±8.2 mM/l, of vitamin B12 342±145
pg/ml, and folic acid 5.79±2.96 ng/ml. SigniÞcant negative correlation was found between the levels of HCY and of
both vitamins. HHCY before treatment was observed in 38% of patients, signiÞcantly more often in men (62%) than in
women (32%). During remission, the mean HCY concentration was 13.0±7.5 mM/l, (signiÞcant difference in bipolar II)
and the percentage of patients with HHCY signiÞcantly decreased (23% of patients 38% male, 19% female).
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Conclusions: These results point to a signiÞcant frequency of HHCY, especially in men, during depression in the
course of affective disorders as well as its marked decrease after the treatment. They also conÞ rm a correlation between
an increased concentration of HCY and lower level of vitamin B12 and folic acid during a depressive episode. However,
further studies are needed to better deÞ ne a pathogenic role of HCY in affective disorders.

Sïowa kluczowe: homocysteina, choroby afektywne, witamina B12, kwas foliowy
Key words: homocysteine, affective disorders, vitamin B12, folic acid

WST}P
Homocysteina (HCY) jest aminokwasem siarkowym powstajÈcym w wyniku demetylacji metioniny.
Powstaje ona we wszystkich komórkach czïowieka,
nastÚpnie zostaje uwolniona do krwi, gdzie w 80%
zwiÈzana jest z biaïkami osocza. Metabolizuje siÚ
gïównie na drodze remetylacji w metioninÚ i transsulfuracji w cystationinÚ. Podwyĝszony poziom homocysteiny jest udokumentowanym czynnikiem ryzyka powstawania miaĝdĝycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, chorób neurodegeracyjnych
i zaburzeñ psychicznych.
WartoĂci referencyjne stÚĝenia homocysteiny w surowicy wynoszÈ od 5 do 12–15 ŝmol/l (w zaleĝnoĂci
od stosowanej metody oznaczania). Wzrost stÚĝenia
tego aminokwasu w surowicy powyĝej wartoĂci referencyjnych okreĂla siÚ mianem hyperhomocysteinemii.
Hyperhomocysteinemia (HHCY) moĝe siÚ wiÈzaÊ z nieprawidïowoĂciami w zakresie enzymów rozkïadajÈcych HCY takich jak: ȕ-syntaza cystationiny
(CBS) oraz reduktaza metylenotetrahydrofolianowa
(MTHFR). Pierwszy szlak metaboliczny przebiega
przy wspóïudziale kwasu foliowego i cyjanokobalaminy (witamina B12), zaĂ drugi wymaga pirydoksyny (witamina B6). Waĝnym czynnikiem HHCY jest
równieĝ palenie papierosów, które w populacji osób
leczonych psychiatrycznie jest stosunkowo wysokie,
a palacze z HHCY sÈ szczególnie naraĝenie na choroby sercowo-naczyniowe (Pratt i Brody 2010).
W krajach z przewagÈ ĝywnoĂci wysoko przetworzonej, bogatej w duĝe iloĂci metioniny i tïuszczów nasyconych, obserwuje siÚ zwiÚkszonÈ liczbÚ
przypadków depresji (10–30%), natomiast w populacjach spoĝywajÈcych pokarmy bogate w nienasycone kwasy omega-3 oraz zielone warzywa i owoce posiadajÈce kwas foliowy i witaminy z grupy
B (kraje azjatyckie) zapadalnoĂÊ na depresjÚ jest
znacznie niĝsza i ksztaïtuje siÚ na poziomie 5%
(Lee i wsp. 1998). Jest to zgodne z badaniami, jakie
wykonali Skarupski i wsp. (2010), którzy obserwowali mniejsze wystÚpowanie objawów depresyjnych
w grupie 3503 osób spoĝywajÈcych wysokie dawki
witamin B6 i B12.

Obniĝone stÚĝenie kwasu foliowego oraz witaminy B12 w surowicy krwi z jednoczesnym zwiÚkszeniem stÚĝenia HCY stanowi czynnik ryzyka rozwoju
depresji oraz powoduje zwiÚkszonÈ ciÚĝkoĂÊ jej przebiegu. Cechy HHCY stwierdzane sÈ nawet u poïowy
chorych cierpiÈcych na depresjÚ (Bolander-Gouaille
i Bottiglieri 2003, Opolska i wsp. 2006). Metaanaliza
z 2008 roku wykazaïa znacznie zwiÚkszone ryzyko
wystÈpienia depresji wĂród starszych osób charakteryzujÈcych siÚ podwyĝszonym stÚĝeniem homocysteiny
w surowicy krwi (Almeida i wsp. 2008). W najwiÚkszym badaniu przeprowadzonym do tej pory, obejmujÈcym 11b757 uczestników, Gu i wsp. (2012) wykazali
znamiennÈ zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy podwyĝszonym stÚĝÚniem HCY a wystÚpowaniem objawów depresyjnych.
Badanie Rotterdam Study wykazaïo zaleĝnoĂÊ
pomiÚdzy HHCY, niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12 a wystÈpieniem depresji (Tiemeier i wsp.
2002). W pracy Penninx i wsp. (2000) w grupie
700 kobiet stwierdzono dwukrotnie wiÚksze ryzyko wystÈpienia umiarkowanej depresji w sytuacji
zmniejszenia stÚĝenia witaminy B12. Podobne obserwacje poczynili badacze chiñscy, potwierdzajÈc,
ĝe zmniejszenie poziomu kobalaminy stanowi niezaleĝny czynnik wystÈpienia objawów depresyjnych
(Ng i wsp. 2009). Ramos i wsp. (2004) stwierdzili
asocjacjÚ pomiÚdzy obniĝonym poziomem kwasu
foliowego a depresjÈ u kobiet, natomiast w grupie
pacjentów japoñskich Nanri i wsp. (2010) obserwowali takÈ korelacjÚ u mÚĝczyzn. ZnaczÈcÈ korelacjÚ
miÚdzy wyĝszym stÚĝeniem HCY a obniĝonym stÚĝeniem kwasu foliowego i witaminy B12 u chorych
na depresjÚ wykazali ostatnio badacze z Nigerii
(Ebesunun i wsp. 2012).
Suplementacja za pomocÈ kwasu foliowego lub
witaminy B12 w celu zmniejszenia stÚĝenia homocysteiny uwaĝana jest za procedurÚ terapeutycznÈ
w depresji. W celu zwiÚkszenia skutecznoĂci leków
przeciwdepresyjnych stosuje siÚ potencjalizacjÚ
za pomocÈ kwasu foliowego (Fava i wsp. 1997, Fava
2007). Najnowsze badanie (Venkatasubramanian
i wsp. 2013) wykonane u kobiet wykazaïo zwiÚkszony
efekt przeciwdepresyjny ßuoksetyny (20 mg na dobÚ)
po dodaniu kwasu foliowego 5 mg na dobÚ. Wysokie
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stÚĝenia witaminy B12 sÈ zwiÈzane z wiÚkszÈ skutecznoĂciÈ leków przeciwdepresyjnych (Hintikka
i wsp. 2003), jak równieĝ z lepszym efektem wlewu
ketaminy (Permoda-Osip i wsp. 2013).
Podwyĝszone stÚĝenia HCY obserwuje siÚ równieĝ w chorobie afektywnej dwubiegunowej (CHAD).
Dittman i wsp. (2007) wykazali w grupie 55 pacjentów z CHAD w trakcie remisji istotnie wyĝszy poziom
HCY niĝ w grupie kontrolnej. Podobne obserwacje
poczynili Osher i wsp. (2008) w grupie 57 pacjentów
z CHAD w okresie remisji, którzy wykazali wyĝsze
stÚĝenie HCY u mÚĝczyzn w porównaniu do grupy
kontrolnej. Wyĝsze stÚĝenie HCY w tej grupie korelowaïo z gorszym wykonaniem testów neuropsychologicznych mierzÈcych funkcje poznawcze. Dias i wsp.
(2009), nie wykazali róĝnic pomiÚdzy pacjentami
z CHAD w fazie remisji i grupÈ kontrolnÈ w odniesieniu do poziomu HCY, kwasu foliowego i witaminy B12, chociaĝ zaobserwowali oni istotnie wyĝszy
poziom HCY u chorych mÚĝczyzn, w porównaniu
do chorych kobiet. W ostatniej pracy – badaczy tunezyjskich – stwierdzono istotnie wyĝsze stÚĝenie HCY
u pacjentów z CHAD typu I w porównaniu z grupÈ
osób zdrowych (Ezzaher i wsp. 2011).
Celem niniejszego badania byïa ocena stÚĝenia
homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I i II oraz zaburzeñ depresyjnych nawracajÈcych, w okresie ostrego epizodu oraz wpïywu leczenia przeciwdepresyjnego na poziom HCY.

METODYKA BADA
Badani pacjenci
W badaniu uczestniczyïy 133 osoby (106 kobiet,
27 mÚĝczyzn), w wieku od 20 do 78 lat (Ăredni wiek
51 ±14 lat) z epizodem depresyjnym w przebiegu
choroby afektywnej jedno- bÈdě dwubiegunowej.
Badaniem objÚto 37 osób z rozpoznaniem choroby
afektywnej dwubiegunowej typu I (CHAD 1), 79 osób
z jej II podtypem (CHAD 2) oraz 17 chorych na zaburzenia depresyjne nawracajÈce. Pacjenci byli rekrutowani spoĂród chorych hospitalizowanych w Klinice
Psychiatrii Dorosïych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu oraz Przyklinicznej Poradni Zdrowia
Psychicznego. ¥redni okres trwania choroby w badanej grupie wynosiï 8 lat (8,2 ±3,4). ¥redni czas trwania obecnego epizodu wynosiï 4,6 ±1,8 miesiÚcy.
Badanie psychometryczne
Do pomiaru nasilenia depresji stosowano 17-itemowÈ skalÚ Hamiltona. W badanej grupie Ărednie nasile-
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nie epizodu depresyjnego mierzonego skalÈ Hamiltona
wynosiïo 19,6 ±9,5 punktów. Jako kryterium remisji
przyjÚto nasilenie depresji w tej skali d7 punktów.
Badania laboratoryjne
Analiza stÚĝenia homocysteiny
Przygotowanie próbek. Analizowany osoczowy
zwiÈzek tiolowy (Homocysteina, Fluka, Niemcy)
rozcieñczano wodÈ w stosunku 2:1 i redukowano
za pomocÈ 1-proc. TCEP (Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-hydrochlorid, Applichem, Niemcy) w stosunku 1:9. NastÚpnie próbki odbiaïczano 1M HCLO4
w stosunku 2:1 i podawano do ukïadu HPLC/EC.
Oznaczanie stÚĝenia homocysteiny
Próbki podawano do ukïadu HPLC (P580A,
Dionex, Niemcy) poïÈczonego z detektorem elektrochemicznym (CoulArray 5600, ESA, USA). AnalizÚ
przeprowadzano na kolumnie ThermoHypersil BDS
C18 (250 mm × 4,6 mm × 5ŝm, Niemcy) w warunkach izokratycznych, uĝywajÈc jako fazÚ ruchomÈ 0,15 M bufor fosforanowy o pH 2,9 z dodatkiem
12,5–17-proc. acetonitrylu (Accinni i wsp. 2000).
Do sterowania ukïadem, zbierania i obróbki danych uĝywano oprogramowania Chromeleon (Dionex,
Niemcy).
Analiza stÚĝenia kwasu foliowego i witamina B12
Oznaczanie kwasu foliowego i witaminy B12 wykonywano za pomocÈ metody immunodiagnostycznej,
stosujÈc bezpoĂredniÈ procedurÚ chemoluminiscencyjnÈ z zastosowaniem testów ADVIA Centaur Folate
i ADVIA Centaur VB12.
Przebieg badania
Podczas pierwszej wizyty w okresie ostrego epizodu depresji pobierano krew do okreĂlenia poziomu
homocysteiny, witaminy B12 oraz kwasu foliowego.
Kontrolne pobranie krwi do pomiaru stÚĝenia homocysteiny miaïo miejsce w trakcie remisji epizodu depresyjnego. Okres od pierwszego pobrania do drugiego wynosiï od 4 tygodni do 12 miesiÚcy (Ărednio 4,6
±1,7 miesiÚcy SD). W celu leczenia depresji wszyscy
pacjenci otrzymywali leki przeciwdepresyjne i/lub leki
normotymiczne w dawkach terapeutycznych (mirtazapina, wenlafaksyna, trazodon, sertralina, bupropion,
paroksetyna, klomipramina, ßuoksetyna, reboksetyna,
escitalopram, kwetiapina, lamotrigina, topiramat, klozapina, lit, kwas walproinowy, karbamazepina, olanzapina risperidon).
Badanie uzyskaïo akceptacjÚ Komisji Bioetycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
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Statystyka
Obliczenia statystyczne wykonywano za pomocÈ
pakietu Statistica, wersja 10. Dla oceny rozkïadu wyników uĝywano testu Shapiro–Wilka. Ze wzglÚdu na to,
ĝe stÚĝenia homocysteiny, kwasu foliowego i witaminy
B12 nie miaïy rozkïadu normalnego, stosowano testy
nieparametryczne. Dla analizy korelacji miÚdzy stÚĝeniem tych substancji stosowano test Spearmana.
Oceny wpïywu leczenia na stÚĝenie homocysteiny dokonywano za pomocÈ testu Wilcoxona. Dla porównania
odsetek procentowych stosowano testbȤ2. ZnamiennoĂÊ
statystycznÈ ustalono na poziomie p < 0,05.

WYNIKI
W okresie nasilenia objawów depresji w badanej
grupie hiperhomocysteinemiÚ stwierdzono u 47 osób
(35%), w tym u 10 osób z CHAD 1 (27%), u 30 osób
z CHAD 2 (38%) i u 7 osób z depresjÈ nawracajÈcÈ
(41%). HHCY wystÚpowaïa istotnie czÚĂciej u mÚĝczyzn (62%) niĝ u kobiet (32%), p = 0,005 (test Ȥ2).
¥rednie stÚĝenie witaminy B12 wyniosïo 342 ±153
pg/ml, zaĂ kwasu foliowego 5,8 ±3,1 ng/ml. Obniĝony
poziom witaminy B12 (poniĝej 180 pg/ml) stwierdzono
u 15 osób (11%), natomiast obniĝony poziom kwasu
foliowego (poniĝej 2,3 ng/ml) stwierdzono u 9 osób

(7%). StÚĝenie kwasu foliowego byïo niĝsze u mÚĝczyzn niĝ u kobiet (4,9 ±3,1 vs 6,0 ±3,1 ng/ml; p
= 0,10). Róĝnica ta osiÈgnÚïa istotnoĂÊ statystycznÈ
w grupie osób z nawracajÈcymi zaburzeniami depresyjnymi (p < 0,05) (7,8 ±4,8 vs 3,9 ±1,6 ng/ml).
W wypadku obu witamin obserwowano statystycznie istotnÈ ujemnÈ korelacjÚ z poziomem homocysteiny.
Dla witaminy B12 wspóïczynnik korelacji wynosiï -0,260,
(p = 0,005), a dla kwasu foliowego -0,227 (p = 0,014).
CharakterystykÚ klinicznÈ poszczególnych grup
oraz wyniki w okresie nasilenia objawów depresji
przedstawiono w tabeli 1.
Korelacja miÚdzy poziomem homocysteiny a witaminami osiÈgnÚïa istotnoĂÊ tylko w grupie CHAD typu 2.
W okresie remisji depresji w badanej grupie
HHCY stwierdzono u 30 osób (23%), co stanowi istotnie mniejszy odsetek niĝ w okresie depresji (35%).
Róĝnica ta jest istotna statystycznie, p = 0,022 (testbȤ2).
Podobnie jak w okresie depresji HHCY wystÚpowaïa
istotnie czÚĂciej u mÚĝczyzn (38%) niĝ u kobiet (19%),
p = 0,008 (test Ȥ2).
HHCY stwierdzono u 8 osób z CHAD 1 (22%),
u 19 osób z CHAD 2 (24%) i u 4 osób z depresjÈ nawracajÈcÈ (24%).
W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczÈce wpïywu
leczenia depresji na stÚĝenie homocysteiny w poszczególnych grupach diagnostycznych, u mÚĝczyzn i kobiet.

Tabela 1. Charakterystyka kliniczna poszczególnych grup pacjentów oraz wyniki w okresie nasilenia objawów depresji

PïeÊ (% kobiet)

CHAD typu 1
N = 37
84%

CHAD typu 2
N = 79
78%

Depresja nawracajÈca
N = 17
65%

Wiek

52 ±13

49 ±15

54 ±18

DïugoĂÊ choroby

8,1 ±5,6

8,2 ±4,6

7,4 ±3,2

4,6 ±1,8

4,7±1,8

5,2±1,7

Nasilenie depresji

DïugoĂÊ epizodu depresji

19,4 ±10,7

20,3 ±1,8

18,8 ±3,0

Homocysteina

13,8 ±8,7

14,7 ±6,4

13,7 ±5,1

Wit. B12

344 ±152

333 ±115

328 ±154

Kwas foliowy

6,0 ±2,9

4,9 ±3,0

6,4 ±4,4

Korelacja HCY Wit B12

-0,043

-0,371*

-0,022

Korelacja HCY kwas foliowy

-0,152

-0,246*

-0,099

* Korelacja istotna p < 0,05.
Tabela 2. Wpïyw leczenia przeciwdepresyjnego na stÚĝenie homocysteiny

Badana grupa
Caïa grupa (n = 133)

HCY O

HCY K

P

14,0 ±8,2

12,9 ±8,2

0,082

Kobiety (n = 104)

13,8 ±8,7

12,6 ±8,8

0,112

MÚĝczyěni (n = 29)

14,7 ±6,4

14,0 ±5,8

0,399

CHAD 1 (n = 37)

12,3 ±6,6

12,0 ±6,3

0,721

CHAD 2 (n = 79)

14,9 ±9,3

13,5 ±9,6

0,042*

Depresja nawracajÈca (n = 17)

13,7 ±5,1

12,1 ±3,7

0,507

* Róĝnica istotna statystycznie.
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We wszystkich badanych podgrupach stwierdzono zmniejszenie stÚĝenia HCY po leczeniu, które
osiÈgnÚïo znamiennoĂÊ statystycznÈ w przypadku
grupy CHAD typu 2.

OMÓWIENIE
W przedstawionym tu badaniu wykazano wysoki
odsetek wystÚpowania HHCY u chorych na depresjÚ w przebiegu ostrego epizodu (35% w caïej grupie,
32% u kobiet, 62% u mÚĝczyzn). Potwierdza to dane
dotyczÈce zwiÈzku miÚdzy objawami depresji a wysokim poziomem HCY przedstawiane w licznych pracach (Bolander-Gouaille i Bottiglieri 2003, Opolska
i wsp. 2006, Gu i wsp. 2012). Podwyĝszony poziom
HCY opisywano równieĝ u pacjentów z chorobÈ afektywnÈ dwubiegunowÈ znajdujÈcych siÚ w okresie
remisji (Dittman i wsp. 2007, Osher i wsp. 2008).
Stwierdzony w niniejszym badaniu wiÚkszy odsetek
HHCY u mÚĝczyzn niĝ u kobiet znajduje odzwierciedlenie w innych pracach (Osher i wsp. 2008, Dias
i wsp. 2009), choÊ interpretacja tego zjawiska nie jest
jednoznaczna. Jednym z czynników usposabiajÈcych
do obniĝenia poziomu homocysteiny w surowicy krwi
jest aktywnoĂÊ Þ zyczna (Neuman i wsp. 2013). Niska
aktywnoĂÊ Þ zyczna w trakcie epizodu depresji oraz
jej zwiÚkszenie w trakcie remisji objawów depresji
mogÈ czÚĂciowo tïumaczyÊ opisywane wyniki.
W odróĝnieniu od czÚstego wystÚpowania zwiÚkszonego stÚĝenia homocysteiny obniĝone stÚĝenie
witaminy B12 i kwasu foliowego obserwowano jedynie
u niewielkiego odsetka badanych pacjentów (odpowiednio 11% i 7%). Potwierdzono natomiast istotnÈ
ujemnÈ korelacjÚ w caïej grupie miÚdzy stÚĝeniem
HCY a obu witamin opisywanÈ przez innych badaczy
(Tiemeier i wsp. 2002, Ebesunun i wsp. 2012).
Celem niniejszej pracy byïo równieĝ badanie
wpïywu leczenia przeciwdepresyjnego na stÚĝenie
homocysteiny. Dotychczas badañ takich nie prowadzono. WykazaliĂmy, ĝe czÚstoĂÊ odsetka HHCY ulega istotnemu zmniejszeniu (z 47% do 30%) u pacjentów bÚdÈcych w okresie remisji po leczeniu. StÚĝenia
HCY po leczeniu w caïej grupie byïy niĝsze o 8%
w porównaniu z okresem ostrego epizodu, a w grupie pacjentów z CHAD typu 2 róĝnica osiÈgnÚïa
istotnoĂÊ statystycznÈ. Ograniczeniem badania byïa
niewielka liczba osób z zaburzeniami depresyjnymi
nawracajÈcymi.
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy wskazujÈ,
ĝe chorzy na depresjÚ po leczeniu majÈ nieco niĝsze
(aczkolwiek niekiedy statystycznie istotne) stÚĝenia
HCY w porównaniu ze stÚĝeniem w okresie ostrego
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epizodu. Moĝe to potwierdzaÊ celowoĂÊ procedur,
w których stosuje siÚ kwas foliowy i witaminy B12,
których stÚĝenie wykazuje ujemnÈ korelacjÚ ze stÚĝeniem HCY, w celu wzmocnienia skutecznoĂci terapii depresji. Nie upowaĝnia to jednak do wnioskowania, ĝe zmniejszenie stÚĝenia HCY ma bezpoĂredni
zwiÈzek z dziaïaniem przeciwdepresyjnym. Równieĝ
po leczeniu w okresie remisji u 30% pacjentów
z badanej grupy wystÚpowaïa HHCY, a w badaniach
przeprowadzonych w CHAD podwyĝszone stÚĝenie
HCY stwierdzono równieĝ u pacjentów znajdujÈcych
siÚ w remisji (Dittman i wsp. 2007, Osher i wsp.
2008). Wedïug badaczy izraelskich podwyĝszone stÚĝenie homocysteiny w CHAD moĝe wiÈzaÊ siÚ gïównie z osïabieniem sprawnoĂci funkcji poznawczych
(Osher i wsp. 2008). Wydaje siÚ wiÚc, ĝe ustalenie,
na czym polega rola homocysteiny w patogenezie
chorób afektywnych, winno byÊ przedmiotem dalszych badañ.
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