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STRESZCZENIE
Cel. Porównanie wykonania testów neuropsychologicznych, oceniaj¹cych funkcje czo³owe, przez dobrane grupy chorych w wieku
powy¿ej 50 roku ¿ycia z rozpoznaniem depresji nawracaj¹cej i ³agodnych zaburzeñ poznawczych (MCI).
Metoda. Badaniem objêto 30 osób z depresj¹ w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (21 kobiet i 9 mê¿czyzn, rednia wieku
55,4 ± 4,7 lat) oraz 30 osób z MCI (21 kobiet i 9 mê¿czyzn, rednia wieku 61,9 ± 5,6 lat). Grupê kontroln¹ stanowi³o 30 osób zdrowych
(20 kobiet i 10 mê¿czyzn, rednia wieku 59,7 ± 7,7 lat). Do oceny nasilenia depresji zastosowano 17-punktow¹ skalê depresji Hamiltona,
a do oceny nasilenia globalnych zaburzeñ poznawczych skalê Mini Mental State Examination (MMSE). Do oceny neuropsychologicznej
u¿yto testów badaj¹cych funkcje czo³owe: Trail Making Test (TMT), test Stroopa, Wisconsin Card Sorting Test (WCST) oraz test N-back.
Wyniki. rednie nasilenie objawów depresji wynosi³o w grupie depresji 23,9 ± 3,7, a grupie MCI 4,5 ± 1,4 punktów, natomiast redni
wynik w skali MMSE  29,1 ± 1,3 w grupie depresji i 25,3 ± 0,9 w grupie MCI. Zarówno osoby chore na depresjê, jak osoby z MCI
uzyska³y istotnie ni¿sze wyniki we wszystkich testach neuropsychologicznych, w porównaniu z osobami zdrowymi. Chorzy z MCI uzyskali
podobne wyniki w tecie TMT A oraz tecie Stroopa jak chorzy z depresj¹. Wykonanie testów WCST oraz N-back, które oceniaj¹ procesy
pamiêci operacyjnej oraz funkcje wykonawcze, u chorych z MCI by³o znacznie gorsze, ni¿ u chorych na depresjê.
Wnioski. Przy zastosowaniu testów WCST i N-back wykazalimy, ¿e u chorych na depresjê powy¿ej 50 roku ¿ycia w okresie nasilonych objawów choroby wystêpuj¹ zaburzenia funkcji czo³owych o umiarkowanym nasileniu. Natomiast w grupie osób z MCI, przy
nieobecnoci objawów depresji, zaburzenia czynnoci kory czo³owej mierzone tymi testami by³y bardzo g³êbokie, wielokrotnie przekraczaj¹ce odchylenia spotykane u chorych na depresjê.
SUMMARY
Objectives. The aim of the study was to compare the performance on neuropsychological tests that assess frontal functions, in matched
groups of patients aged over 50 years, with the diagnosis of either recurrent depression or mild cognitive impairment (MCI).
Methods. Participants in the study were 30 patients with depression in the course of unipolar affective disorder (21 female, 9 male, mean
age 55.4 ± 4.7 years) and 30 MCI subjects (21 female, 9 male, mean age 61.9 ± 5.6 years). The control group were 30 healthy persons
(20 female, 10 male, mean age 59.7 ± 7.7 years). Depression was assessed using the 17-item Hamilton depression scale, while the Mini
Mental State Examination (MMSE) served to estimate global cognitive impairment. Neuropsychological evaluation entailed the following
frontal tests: the Trail Making Test (TMT), the Stroop test, the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and the N-back test.
Results. Mean depression scores were 23.9 ± 3.7 and 4.5 ± 1.4 points in the depressed group and in MCI subjects, respectively, while the
MMSE mean scores were 29.1 ± 1.3 in depression and 25.3 ± 0.9 in MCI subjects. Both depressive and MCI patients performance on all the
neuropsychological tests was significantly inferior to that of healthy controls. The performance on the WCST and N-back test as sessing
working memory and executive functions was much poorer in the MCI group than in depressive patients.
Conclusions. Using the WCST and the N-back test we demonstrated that depressed patients aged over 50 years had moderate disturbances of frontal functions during the acute episode. On the other hand, MCI patients with no depressive symptoms had severe disturbances
of frontal functions measured by these tests, and their impairment was several times more severe than that in depressive patients.
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Zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem objawów depresji
a objawami ³agodnych zaburzeñ poznawczych (Mild Cognitive Impairment  MCI) jest w ostatnim czasie przedmiotem licznych badañ. Brassen i wsp. [1] zwracaj¹ uwagê na
bardzo powszechne wystêpowanie objawów MCI w depresji o pónym pocz¹tku (ok. 60%). Równie¿ w badaniach

innych autorów objawy MCI stwierdzono u ok. 4050%
chorych na depresjê w podesz³ym wieku [2]. Nie jest natomiast jasne, czy depresja mo¿e byæ nastêpstwem, czy te¿
stanowi przyczynê deficytów kognitywnych, ani te¿, czy
wystêpowanie MCI w depresji jest zwiastunem póniejszego pojawienia siê otêpienia. Niektórzy autorzy uwa¿aj¹,
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¿e depresja znacznie zwiêksza ryzyko nasilenia siê zaburzeñ
funkcji poznawczych u osób w podesz³ym wieku z subkliniczn¹ postaci¹ choroby Alzheimera [3].
Zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak: zmniejszenie
szybkoci psychomotorycznej, os³abienie uwagi, funkcji
przestrzennych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, s¹ istotnym elementem obrazu klinicznego depresji. Istotnym problemem s¹ tak¿e zaburzenia pamiêci operacyjnej i funkcji
wykonawczych, które zwi¹zane s¹ najczêciej z os³abieniem czynnoci kory czo³owej w okresie epizodu depresyjnego [4, 5, 6]. Wykonanie testów mierz¹cych funkcjê
p³atów czo³owych jest z regu³y gorsze u osób z depresj¹
w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, ni¿ u chorych z depresj¹ nawracaj¹c¹ [7, 8].
Wielokierunkowe os³abienie funkcji poznawczych jest
podstawowym objawem tzw. ³agodnych zaburzeñ funkcji
poznawczych (MCI). U czêci chorych z rozpoznaniem
takiego zaburzenia deficyty poznawcze mog¹ utrzymywaæ
siê na podobnym poziomie przez wiele lat, natomiast u ok.
50% stanowi¹ one zapowied pojawienia siê otêpienia, np.
choroby Alzheimera. U chorych z rozpoznaniem ³agodnych
zaburzeñ poznawczych jedn¹ z wa¿nych przyczyn zmian
w zachowaniu i os³abieniu mo¿liwoci radzenia sobie
w sytuacjach spo³ecznych s¹ prawdopodobnie dysfunkcje
pamiêci operacyjnej i funkcji wykonawczych. Deficyty
powy¿sze mog¹ bowiem doprowadzaæ do upoledzenia
takich zdolnoci jak planowanie, rozwi¹zywanie problemów z³o¿onych, korzystanie z bie¿¹cych informacji oraz
plastycznoæ procesów psychicznych, co znacznie utrudnia,
lub wrêcz uniemo¿liwia choremu radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz adaptacjê do zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia [9].
CEL
Celem niniejszej pracy by³o porównanie wykonania testów neuropsychologicznych, oceniaj¹cych funkcje czo³owe, przez dobrane grupy chorych w wieku powy¿ej
50 roku ¿ycia z rozpoznaniem depresji nawracaj¹cej i ³agodnych zaburzeñ poznawczych.
OSOBY BADANE
Grupê badan¹ stanowi³o 30 chorych na depresjê w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (21 kobiet
i 9 mê¿czyzn w wieku 5167 lat, rednia wieku 55,4 ± 4,7
lat). Do badañ w³¹czono chorych powy¿ej 50 roku ¿ycia,
z co najmniej 5-letnim okresem trwania choroby i nasileniem depresji wg 17-punktowej skali depresji Hamiltona
równej lub wiêkszej od 18 punktów [10]. rednie nasilenie
objawów depresji wynosi³o w badanej grupie 24±4 p (rozpiêtoæ 1832). Kryterium diagnostycznym choroby afektywnej jednobiegunowej by³o wystêpowanie u badanych
osób wy³¹cznie epizodów depresji oraz nieobecnoæ okresów hipomanii oraz zaburzeñ charakterystycznych dla spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej.
Dotychczasowy czas trwania choroby wynosi³ od 5 do
30 lat (rednio 10,5 ± 6,6 lat). U badanych osób stwierdzono
312 epizodów choroby (rednio 6 ± 2), czas trwania aktual-

nego epizodu chorobowego wynosi³ od 3 do 12 tygodni
(rednio 6 ± 3 tygodnie). Wykszta³cenie badanych osób liczone w latach nauki wynosi³o 817 lat (rednio 12,8 ± 2,4 lata).
Badanie neuropsychologiczne u chorych na depresjê
wykonano przed rozpoczêciem leczenia farmakologicznego aktualnego epizodu depresji.
W grupie porównawczej znalaz³o siê 30 osób z rozpoznaniem ³agodnych zaburzeñ poznawczych  21 kobiet
i 9 mê¿czyzn, w wieku 5169 lat, rednia wieku 61,9 ± 5,6
lat. Rozpoznanie takie postawiono zgodnie z kryteriami
diagnostycznymi zaproponowanymi przez American Academy of Neurology [11, 12].
1. Odczuwane przez pacjenta os³abienie pamiêci, potwierdzone przez inn¹ osobê.
2. Stwierdzane os³abienie pamiêci w standardowym tecie
wiêksze ni¿ przewiduj¹ to normy wiekowe.
3. Zachowane ogólne funkcje mylenia i wnioskowania.
4. Zachowana normalna aktywnoæ dzienna.
Rozpoznanie postawione by³o przez lekarza neurologa
i zobiektywizowane badaniem neuropsychologicznym.
Zakwalifikowano osoby, które w okresie ostatniego roku
zauwa¿y³y u siebie istotne pogorszenie pamiêci, co potwierdzi³a przynajmniej jedna osoba z najbli¿szego otoczenia
(ma³¿onek, dzieci, opiekun). Ponadto, osoby te nie wykazywa³y istotnych zaburzeñ w zakresie codziennej aktywnoci,
zmiany w zakresie mo¿liwoci realizacji swoich normalnych
obowi¹zków, czy zmniejszenia samodzielnoci. W tecie
MMSE uzyska³y one wynik w granicach 2427 punktów
(rednio 25,3 ± 0,9). W grupie tej nie stwierdzano objawów
depresji: nasilenie depresji mierzone wg skali depresji
Hamiltona u wszystkich badanych by³o mniejsze ni¿
7 punktów. Czas trwania choroby wynosi³ 23 lata, rednio
2,6 ± 0,4 lat. ¯adna z badanych osób nie by³a dotychczas
z tego powodu leczona farmakologicznie i nigdy nie przyjmowa³a inhibitorów acetylocholinoesterazy. Wykszta³cenie
badanych osób by³o podobne jak w grupie chorych na depresjê, wynosi³o od 8 do 17 lat, rednio 11,7 ± 5,6 lat.
Jako grupê referencyjn¹ osób zdrowych przebadano
30 osób zdrowych  20 kobiet i 10 mê¿czyzn, w wieku
5175 lat, rednia wieku 59,7 ± 7,7 lat. Osoby te nie wykazywa³y zaburzeñ poznawczych, nie chorowa³y na powa¿ne
choroby somatyczne, psychiczne i nie nadu¿ywa³y alkoholu.
METODY BADAÑ
Oceny psychometrycznej nasilenia objawów depresji
dokonano przy pomocy 17-punktowej skali depresji Hamiltona. Badanie funkcji poznawczych przeprowadzono przy
u¿yciu nastêpuj¹cych testów neuropsychologicznych:
1. Skali Mini-Mental State Examination do oceny ogólnej
sprawnoci funkcji poznawczych.
2. Testów do oceny dysfunkcji czo³owej:
a) Testu £¹czenia Punktów (Trial Making Test  TMT)
A i B. Czêæ A tego testu polegaj¹ca na jak najszybszym
po³¹czeniu kó³ oznaczonych kolejnymi cyframi bada
szybkoæ psychomotoryczn¹. Wykonanie czêci B polega na po³¹czeniu naprzemiennie kó³ oznaczonych kolejnymi cyframi i literami i wymaga utrzymania w pamiêci
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krótkotrwa³ej dwóch kryteriów reakcji umieszczonych
w przestrzeni (cyfr i liter) oraz sprawnego prze³¹czania
pomiêdzy nimi. Czêæ B testu anga¿uje procesy wzrokowo-przestrzennej pamiêci operacyjnej.
b) Testu Stroopa (Color-Word Interference test). Test ten
sk³ada siê z dwóch czêci, pierwszej  oceniaj¹cej szybkoæ czytania nazw kolorów i drugiej  polegaj¹cej na
nazywaniu koloru druku s³owa, przy czym kolor druku
s³owa nie pokrywa siê z kolorem, którego jest desygnatem. Wykonanie testu wymaga utrzymywania w pamiêci
krótkotrwa³ej informacji werbalnych oraz manipulowania nimi. Zadanie to anga¿uje procesy werbalnej pamiêci
operacyjnej i funkcje wykonawcze.
c) Testu N-back do oceny wzrokowej pamiêci operacyjnej. W badaniu zastosowano wersjê 1-back. Test ten wymaga utrzymania w pamiêci operacyjnej cyfr (w tym
przypadku aktualnie prezentowanej i bezporednio j¹
poprzedzaj¹cej). Na ekranie monitora komputerowego
prezentowane s¹ kolejno pojawiaj¹ce siê cztery cyfry
w przypadkowej kolejnoci. Zadaniem osoby badanej
jest przyciniêcie klawisza oznaczonego cyfr¹ prezentowan¹ bezporednio przed aktualnie wywietlan¹ na
ekranie. W tecie tym ocenia siê liczbê reakcji poprawnych i redni czas reakcji.
d) Testu Sortowania Kart Wisconsin (WCST), który jest
najwa¿niejszym testem do badania pamiêci operacyjnej
i funkcji wykonawczych. W ocenie wyników testu bierze siê pod uwagê liczbê pope³nionych b³êdów perseweracyjnych (PR  perseverative errors), które polegaj¹
na powtarzaniu reakcji, pomimo informacji, ¿e jest ona
nieprawid³owa, liczbê b³êdów nieperseweracyjnych (NP
 nonperseverative errors), które polegaj¹ na reakcjach
przypadkowych, chaotycznych i w znacznym stopniu
zwi¹zane s¹ z zaburzeniami uwagi, a tak¿e liczbê poprawnie u³o¿onych kategorii (CC  correct categories),
która stanowi wskanik efektywnoci mylenia, % reakcji zgodnej z koncepcj¹ logiczn¹ (% conc), wiadcz¹cy
o zdolnoci wykorzystania informacji nowych oraz dowiadczenia, zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ logiczn¹, oraz
próbê u³o¿enia 1 kategorii (1st cat), która wiadczy
o mo¿liwociach formu³owania koncepcji logicznej.
WYNIKI BADAÑ
W tabl. 1 przedstawiono charakterystykê osób z rozpoznaniem depresji oraz ³agodnych zaburzeñ poznawczych
i grupy kontrolnej osób zdrowych.

Jak wynika z tabl. 1, badani chorzy byli cile dobrani
pod wzglêdem p³ci i nie ró¿nili siê poziomem wykszta³cenia. Czas trwania choroby by³ istotnie d³u¿szy w przypadku chorych na depresjê, a nasilenie objawów depresji by³o
u nich znaczne, podczas gdy u chorych z ³agodnymi zaburzeniami poznawczymi nie stwierdzano objawów depresji.
Tablica 2 przedstawia wyniki testów neuropsychologicznych u badanych chorych z depresj¹ oraz ³agodnymi
zaburzeniami poznawczymi, w porównaniu z grup¹ osób
zdrowych.
Obie grupy badanych chorych istotnie ró¿ni³y siê w zakresie wykonania wszystkich testów neuropsychologicznych z osobami zdrowymi, poza czasem u³o¿enia 1 kategorii w WCST, gdzie chorzy na depresjê i osoby zdrowe
uzyska³y wyniki podobne.
Grupa chorych na depresjê i chorych z MCI nie ró¿ni³y
siê istotnie w zakresie wykonania testu TMT A i testu
Stroopa A i B. Natomiast chorzy z ³agodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych uzyskali wyniki istotnie gorsze,
w porównaniu z osobami chorymi na depresjê, we wszystkich pozosta³ych testach. Ich wyniki w skali MMSE by³y
istotnie ni¿sze w porównaniu z chorymi na depresjê, co
wskazuje na wiêksze ogólne zaburzenia funkcji poznawczych. Chorzy z MCI mieli istotnie d³u¿szy czas wykonania
testu TMT B, co przemawia za wiêkszym stopniem zaburzeñ wzrokowo-przestrzennej pamiêci operacyjnej.
Najwiêksze jednak ró¿nice zaobserwowano w wykonaniu testu N-back i testu Sortowania Kart Wisconsin. Pomimo, i¿ wykonanie tych testów przez chorych na depresjê
by³o znacznie os³abione w porównaniu z wynikami osób
zdrowych, to chorzy z rozpoznaniem ³agodnych zaburzeñ
poznawczych w testach tych uzyskali wyniki bardzo niskie,
wskazuj¹ce na ciê¿kie zaburzenia pamiêci operacyjnej
i funkcji wykonawczych.
Dokonano tak¿e korelacji (test Spearmana) pomiêdzy
czynnikami demograficznymi i klinicznymi choroby a wykonaniem testów neuropsychologicznych przez badanych
chorych. W grupie chorych na depresjê czas trwania choroby korelowa³ z wykonaniem testu TMT B (r = 0,59;
p < 0,001), a tak¿e z wykonaniem testu WCST PR (r = 0,54;
p < 0,01), WCST CC (r =  0,39; p < 0,05) i WCST % conc
(r =  0,36; p < 0,05), gdzie osoby z d³u¿szym czasem trwania choroby uzyskiwa³y wyniki gorsze, co mo¿e wiadczyæ
o postêpuj¹cym charakterze zaburzeñ funkcji poznawczych.
Nie stwierdzono w tej grupie chorych korelacji miêdzy wiekiem, a wykonaniem testów neuropsychologicznych.
W grupie chorych na depresjê wiêksze nasilenie objawów depresji w skali Hamiltona korelowa³o z gorszym

Tablica 1. Charakterystyka badanych chorych z rozpoznaniem depresji i ³agodnych zaburzeñ funkcji poznawczych
Zmienna
P³eæ (N): mê¿czyni
kobiety
Wiek (lata)
Wykszta³cenie (lata)
Czas trwania choroby (lata)
Skala Hamiltona (punkty)

Depresja
(N=30)

£agodne zaburzenia
poznawcze (N = 30)

Osoby zdrowe
(N = 30)

9
21

9
21

10
20

55,4 ± 4,7
12,8 ± 2,4
10,5 ± 6,6
23,9 ± 3,7

61,9 ± 5,6*
11,7 ± 2,3
2,6 ± 0,4*
4,5 ± 1,4*

59,7
11,6 ± 2,2



Ró¿nice pomiêdzy grupami osób chorych istotne *p < 0,001, test U Manna-Whitneya
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Tablica 2. Wyniki testów neuropsychologicznych u badanych chorych z depresj¹ i ³agodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych.
Mediana, 2575%
Depresja
N = 30

£agodne zaburzenia
poznawcze N = 30

Osoby zdrowe
N = 30

29,1 ± 1,3

25,3 ± 0,9**#

30,0 ± 0,1

Test TMT A
Test TMT B

48,0; 3654#
98,0; 85127#

47,5; 4571#
139,5; 90180*#

29,5; 2530
51,0; 4560

Test Stroopa, wersja A
Test Stroopa, wersja B

32,0; 3040#
91,5; 85110#

37,0; 2555#
108,0; 84190#

26,0; 2030
61,5; 5670

58,0; 3670#
1281,1; 10001480#

26,0; 1636**#
1600,0; 13451800**#

95,0; 80100
551,5; 435670

13,0; 1025#
19,5; 1525#
4,0; 26#
62,5; 4575#
12,0; 1119

25,0; 1930**#
35,0; 3141**#
1,0; 02**#
29,0; 1642**#
79,5; 40129**#

9,0; 510
8,5; 79
6,0; 66
78,0; 7083
12,0; 1114

Wykorzystany test
MMSE (rednia ± SD)

N-back (% reakcji poprawnych)
N-back (czas reakcji)
WCST, NP (b³êdy nieperseweracyjne)
WCST, PR (b³êdy perseweracyjne)
WCST, CC (liczba poprawnie u³o¿onych kategorii)
WCST, % conc (% reakcji zgodnych z koncepcj¹ logiczn¹)
WCST, 1st cat (czas u³o¿enia pierwszej kategorii)

Ró¿nice pomiêdzy chorymi z depresj¹ i MCI istotne *p < 0,05; **p < 0,001, test U Manna-Whitneya.
Ró¿nica w porównaniu z osobami zdrowymi istotna, # p < 0,0001

wykonaniem testu TMT B (r = 0,39; p < 0,05) i testu Stroopa
B (r = 0,38; p < 0,05). Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy
nasileniem objawów depresji a wynikami pozosta³ych testów neuropsychologicznych.
W grupie chorych z rozpoznaniem ³agodnych zaburzeñ
poznawczych nie stwierdzono istotnych korelacji pomiêdzy
wykonaniem testów neuropsychologicznych a wiekiem
(poza WCST % conc, r = 0,45; p < 0,05), gdzie osoby starsze uzyska³y w tym zakresie wyniki lepsze. Czas trwania
choroby korelowa³ z wykonaniem testu MMSE (r =  0,47;
p < 0,01) i WCST-NP. Osoby z d³u¿szym czasem trwania
choroby uzyska³y w tych testach wyniki istotnie gorsze.
W tej grupie chorych dokonano równie¿ korelacji pomiêdzy wynikami testu MMSE a wynikami pozosta³ych
testów neuropsychologicznych. Stwierdzono korelacjê pomiêdzy ni¿szym wynikiem MMSE, który wiadczy o wiêkszym nasileniu zaburzeñ ogólnych funkcji poznawczych,
a mniejsz¹ liczb¹ poprawnych reakcji w tecie N-back
(r = 0,37; p < 0,05).
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istotne os³abienie wykonania testów neuropsychologicznych przez chorych na
depresjê oraz chorych z MCI, w porównaniu z dobran¹
grup¹ osób zdrowych. Potwierdza to informacje, ¿e objawy deficytów poznawczych charakterystyczne dla MCI
mog¹ wystêpowaæ równie¿ w depresji. W badaniu autorów niemieckich, przeprowadzonych u 34 chorych z depresj¹ w starszym wieku, objawy spe³niaj¹ce kryteria MCI
stwierdzono u 18 pacjentów (53%) [2]. Butters i wsp. [6]
stwierdzili, ¿e u chorych na depresjê w starszym wieku
najczêciej dochodzi do spowolnienia przetwarzania informacji, co upoledza przebieg wiêkszoci innych funkcji poznawczych.
Nie stwierdzono istotnych zwi¹zków pomiêdzy nasileniem objawów depresji a wynikami w testach neuropsychologicznych, poza d³u¿szym czasem wykonania TMT B
i testu Stroopa B, oceniaj¹cych procesy wzrokowej pamiêci

operacyjnej (TMT B) i werbalnej pamiêci operacyjnej (test
Stroopa B). Wskazuje to, ¿e z nasileniem depresji mog¹ byæ
zwi¹zane niektóre zaburzenia pamiêci operacyjnej. Natomiast zaburzenia w zakresie funkcji wykonawczych
(mierzonych WCST) oraz wzrokowej pamiêci operacyjnej
(mierzonej testem N-back) nie by³y zale¿ne od nasilenia
objawów psychopatologicznych depresji i byæ mo¿e ich
charakter jest bardziej utrwalony. Aby to jednak oceniæ,
nale¿a³oby wykonaæ badanie kontrolne w okresie remisji
objawowej lub przynajmniej znacz¹cej poprawy klinicznej,
gdy¿ badanie wykonano u chorych w depresji o co najmniej
umiarkowanym nasileniu.
Powy¿sze obserwacje nie potwierdzaj¹ wiêc w pe³ni
pogl¹du, ¿e istnieje bezporedni zwi¹zek pomiêdzy wiêkszym nasileniem objawów depresji a stopniem zaburzeñ
funkcji poznawczych. W badaniach wykonanych w poprzednich latach zjawisko takie opisywano szczególnie
u chorych z depresj¹ z objawami psychotycznymi [13, 14,
15] oraz objawami dystymii [16].
W badanej grupie chorych na depresjê czas trwania choroby korelowa³ z niektórymi parametrami testu WCST,
natomiast nie stwierdzono istotnych korelacji pomiêdzy wynikami testów neuropsychologicznych a wiekiem badanych.
Podobne wyniki uzyskali Butters i wsp. [6], którzy stwierdzili, ¿e w powstawaniu dysfunkcji poznawczych w depresji
u osób w starszym wieku istotn¹ rolê odgrywaj¹ zaburzenia
czynnoci p³ata czo³owego i skroniowego, natomiast inne
czynniki, jak: wiek, poziom wykszta³cenia, czy nasilenie
objawów depresji maj¹ w tym zakresie znaczenie mniejsze.
U chorych z rozpoznaniem MCI stwierdzono istotne
obni¿enie wykonania w zakresie wszystkich testów neuropsychologicznych, podczas gdy wyniki testu przesiewowego dla otêpienia mieci³y siê w granicach 2427 punktów,
czyli na poziomie ³agodnych zaburzeñ funkcji poznawczych bez otêpienia. Chorzy ci ujawniali spowolnienie psychomotoryczne mierzone testem TMT A, a tak¿e zaburzenia wzrokowo-przestrzennej pamiêci operacyjnej w tecie
TMT B i werbalnej pamiêci operacyjnej w tecie Stroopa.
Najwiêksze deficyty obserwowano jednak w testach bardziej z³o¿onych, takich jak N-back i WCST. Testy te wy-
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magaj¹ bowiem zaanga¿owania równie¿ innych procesów
poznawczych, jak odbiór bodców wzrokowych, szybkoci i reakcji przy zaanga¿owaniu funkcji motorycznych
w tecie N-back oraz procesów decyzyjnych, planowania,
procesów zwi¹zanych z plastycznoci¹ poznawcz¹ (które
okrelane s¹ jako funkcje wykonawcze) w badaniu WCST.
Wyniki tych testów wskazywa³y u tych chorych na ciê¿kiego stopnia zaburzenia funkcji wykonawczych.
Wyniki nasze potwierdzaj¹ istotn¹ rolê zaburzeñ czynnoci kory przedczo³owej w etiopatogenezie i przebiegu
MCI, na co w ostatnim okresie zwraca siê szczególn¹
uwagê. Chorzy z MCI mog¹ ujawniaæ znaczne dysfunkcje
czo³owe, okrelane jako MCI o typie czo³owo-skroniowym
(MCI fronto-temporal type) [17].
Na istotne znaczenie deficytów czo³owych w MCI
wskazuj¹ inne wspó³czesne badania. Autorzy austriaccy
stwierdzili np., ¿e nieprawid³owoci w zakresie wczesnych
potencja³ów wywo³anych w trakcie wykonywania testów
pamiêci operacyjnej s¹ u chorych z MCI zwiastunem
póniejszego szybkiego pogorszenia funkcji poznawczych.
Zastosowali oni badanie wczesnych potencja³ów wywo³anych w trakcie wykonywania testu N-back. Wszyscy chorzy z MCI, u których po roku od badania nast¹pi³o gwa³towne pogorszenie sprawnoci kognitywnych, przejawiali
nieprawid³owoci w zakresie potencja³ów wywo³anych
zarówno w tecie 1-back, jak i 2-back, podczas gdy samo
wykonanie tego testu nie ró¿ni³o siê istotnie od wykonania
przez innych chorych z MCI, u których funkcje poznawcze
oceniane po roku by³y na podobnym poziomie [18].
W grupie chorych z MCI stwierdzono istotn¹ korelacjê
pomiêdzy nasileniem globalnych zaburzeñ funkcji poznawczych w skali MMSE a wynikami testu N-back  liczb¹ poprawnych reakcji. Osoby z bardziej nasilonymi zaburzeniami w MMSE uzyska³y w tym zakresie wyniki istotnie gorsze.
W zakresie innych testów takiej korelacji nie stwierdzono.
Skala MMSE jest skal¹ przesiewow¹ otêpienia, stosowan¹ równie¿ w diagnostyce MCI. Zwróciæ nale¿y jednak
uwagê na pewne ograniczenia w interpretacji wyników tej
skali, zw³aszcza w zastosowaniu w diagnostyce MCI
i wczesnych stadiów otêpienia. Np. osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, aktywne umys³owo, nawet w okresie zaawansowanych zmian otêpiennych mog¹ uzyskiwaæ w MMSE
wyniki tylko nieznacznie obni¿one lub w normie. Jak wynika z naszych badañ, wyniki MMSE nie s¹ w wiêkszoci
skorelowane z wynikami testów badaj¹cych poszczególne
domeny poznawcze, zw³aszcza zwi¹zane z czynnoci¹ kory
przedczo³owej. Na ograniczenia stosowania tej skali w ocenie MCI zwrócili uwagê równie¿ inni autorzy [19, 20, 21].
Nie stwierdzono tak¿e istotnych asocjacji pomiêdzy
wykonaniem testów neuropsychologicznych a wiekiem,
poza wynikami w zakresie odsetka odpowiedzi zgodnych
z koncepcj¹ logiczn¹ w WCST, gdzie chorzy m³odsi uzyskali wynik gorszy. Mo¿e to wskazywaæ, ¿e wczeniejszy
wiek wyst¹pienia objawów MCI wi¹¿e siê z ryzykiem
wyst¹pienia bardziej nasilonych i wczeniej manifestuj¹cych siê zaburzeñ w myleniu koncepcyjnym. Czas trwania
choroby natomiast korelowa³ w tej grupie z wynikami
w MMSE, gdzie d³u¿szy czas choroby wi¹za³ siê z wiêksz¹
deterioracj¹ w zakresie ogólnych sprawnoci poznawczych,
a tak¿e liczb¹ b³êdów nieperseweracyjnych w WCST, co
wskazuje na zwiêkszenie reakcji przypadkowych zwi¹za-
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nych m.in. z zaburzeniami uwagi u tych chorych. Potwierdza to dane, ¿e u czêci osób z MCI wraz z czasem trwania
choroby zaburzenia funkcji poznawczych nasilaj¹ siê [22].
Porównuj¹c wykonanie testów neuropsychologicznych
u chorych z depresj¹ i MCI stwierdzono, ¿e w zakresie
wiêkszoci testów osoby z rozpoznaniem MCI uzyska³y
wyniki istotnie gorsze, w porównaniu z chorymi na depresjê powy¿ej 50 roku ¿ycia. Chorzy ci uzyskali te¿ ni¿sze
wyniki w skali przesiewowej dla otêpienia  MMSE, co
wskazuje na znacznie gorsz¹ ogóln¹ sprawnoæ funkcji
poznawczych, ni¿ u chorych z depresj¹.
Obie grupy badanych chorych uzyska³y natomiast podobne wyniki w tecie TMT A, wskazuj¹ce na podobn¹
szybkoæ psychomotoryczn¹. Nie stwierdzono te¿ istotnych
ró¿nic w zakresie sprawnoci werbalnych zarówno w tecie
Stroopa A, który ocenia szybkoæ czytania, jak te¿ w czêci
B, mierz¹cym sprawnoæ werbalnej pamiêci operacyjnej.
Spowolnienie psychomotoryczne jest jednym z objawów
depresji, co dotychczas uwa¿ano za g³ówn¹ przyczynê os³abienia funkcji poznawczych w tej chorobie, w tym sprawnoci werbalnych, jak np. fluencji s³ownej. W niniejszym badaniu spowolnienie psychomotoryczne oraz sprawnoæ funkcji
werbalnych nie ró¿nicowa³y obu badanych grup, co wskazuje, ¿e przyczyna ró¿nic w wykonaniu innych testów neuropsychologicznych nie jest z tymi objawami zwi¹zana.
W interesuj¹cym badaniu Brassen i wsp. [1], okrelono
profil neuropsychologiczny chorych z depresj¹ bez objawów MCI, chorych z depresj¹ z objawami MCI i chorych
z rozpoznan¹ chorob¹ Alzheimera. Stwierdzono istotnie
lepsze wykonanie testów neuropsychologicznych przez
chorych z depresj¹ bez objawów MCI, w porównaniu z osobami z depresj¹ i MCI oraz osobami z chorob¹ Alzheimera,
poza bezporednim odtwarzaniem s³ów, które we wszystkich trzech grupach by³o na podobnym poziomie. W zakresie ogólnej sprawnoci intelektualnej, sprawnoci konstrukcyjnych oraz apraksji i afazji chorzy z depresj¹ i MCI oraz
pacjenci z chorob¹ Alzheimera uzyskali wyniki podobne,
natomiast istotnie ni¿sze, w porównaniu z chorymi na depresjê nie maj¹cymi objawów MCI.
Testami, których wykonanie najbardziej ró¿nicowa³o obie
badane w niniejszej pracy grupy, okaza³y siê test N-back
oraz WCST. Wykonanie tych testów, które oceniaj¹ procesy
pamiêci operacyjnej oraz funkcje wykonawcze, u chorych
z MCI by³o znacznie gorsze, ni¿ u chorych z depresj¹.
Chorzy z MCI uzyskali dwukrotnie mniejsz¹ liczbê reakcji
poprawnych w tecie N-back oraz d³u¿szy czas jego wykonania, w porównaniu z chorymi na depresjê. W WCST osoby
z MCI, w porównaniu z chorymi na depresjê uzyska³y prawie 50% wiêcej b³êdów nieperseweracyjnych i perseweracyjnych, czterokrotnie mniej poprawnie u³o¿onych kategorii,
znacznie gorszy wskanik odpowiedzi zgodnych z koncepcj¹ logiczn¹, a tak¿e potrzebowa³y prawie szeciokrotnie
wiêcej kart, aby u³o¿yæ 1 kategoriê. wiadczy to o g³êbokich zaburzeniach pamiêci operacyjnej i funkcji wykonawczych, znacznie nasilonych trudnociach w formu³owaniu
koncepcji logicznej i jej stosowaniu, a tak¿e ciê¿kich zaburzeniach oceny wa¿noci informacji nowych oraz zdolnoci
korzystania z dowiadczenia. Wskazuje to, ¿e tzw. objawy
deficytu czo³owego mog¹ stanowiæ najwa¿niejszy wskanik
przydatny w diagnostyce ró¿nicowej MCI i zaburzeñ poznawczych wystêpuj¹cych w przebiegu depresji.
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Dane te potwierdzaj¹ rezultaty innych badañ, gdzie
stwierdzono, ¿e objawy zaburzeñ czo³owo-skroniowych
u chorych z MCI stanowi¹ czynnik prognostyczny pogorszenia funkcji poznawczych [17]. Jedn¹ z przyczyn zaburzeñ funkcji poznawczych zwi¹zanych z aktywnoci¹
p³atów czo³owych w MCI mog¹ byæ zaburzenia w zakresie uk³adu cholinergicznego, a zastosowanie inhibitorów
acetylocholinoesterazy mo¿e przynieæ korzystne efekty
u tych chorych [23].
Uzyskane w naszej pracy wyniki rzucaj¹ nieco nowe
wiat³o na mo¿liwoci diagnostyki zarówno zaburzeñ funkcji poznawczych w depresji, jak i ³agodnych zaburzeñ poznawczych (MCI). Liczne badania wskazuj¹, ¿e pomimo
dostêpnoci nowoczesnych metod neuroobrazowych i neuropsychologicznych, diagnoza rzekomego otêpienia depresyjnego i odró¿nienie go od otêpienia nie jest ³atwa [24].
W naszej pracy przy zastosowaniu testów N-back i WCST
mierz¹cych specyficznie czynnoæ kory czo³owej wykazalimy, ¿e u chorych na depresjê powy¿ej 50 roku ¿ycia
w okresie nasilonych objawów choroby wystêpuj¹ zaburzenia funkcji czo³owych o umiarkowanym nasileniu. Natomiast w grupie osób z MCI, przy nieobecnoci objawów
depresji, zaburzenia czynnoci kory czo³owej mierzone
tymi testami by³y bardzo g³êbokie, wielokrotnie przekraczaj¹ce odchylenia spotykane u chorych na depresjê.
Obecne badania prowadzone przez nasz zespó³ zmierzaj¹ do wykazania, do jakiego stopnia zaburzenia funkcji
czo³owych u chorych na depresjê ulegaj¹ z³agodzeniu po
uzyskaniu remisji objawów depresji. U chorych z MCI
istotne bêdzie natomiast wykazanie czy stopieñ zaburzeñ
czynnoci kory czo³owej mo¿e stanowiæ czynnik prognostyczny póniejszego wyst¹pienia pe³noobjawowego zespo³u otêpiennego.
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