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Niedobór witaminy B12 a sprawność poznawcza
pacjentów geriatrycznych z otępieniem
Vitamin B12 deficiency and cognitive performance in geriatric patients with dementia
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STRESZCZENIE
Cel. Celem przeprowadzonych badań jest określenie związku między poziomem osoczowym witaminy B12, poziomem sprawności
poznawczej a chorobami otępiennymi: chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym i otępieniem mieszanym. Autorzy przeprowadzili badania na polskiej populacji (222 osoby), ze względu na coraz częściej sygnalizowaną potrzebę uwzględniania pochodzenia
kulturowego i różnic genetycznych w badaniach nad fizjologią cyjanokobalaminy.
Metoda. Opisane badanie ma charakter poprzeczny, wykorzystuje paradygmat ex post facto. Zmienną niezależną główną jest poziom
witaminy B12 w osoczu krwi mierzony laboratoryjnie w pg/l. Zmiennymi zależnymi są: poziom sprawności poznawczej mierzony skalą
Mini Mental State Examination (MMSE) oraz rozpoznanie nozologiczne. Zmienna niezależna uboczna to płeć.
Wyniki. Zastosowane analizy statystyczne wykazały brak istotnych związków między poziomem witaminy B12, sprawnością poznawczą
a chorobami otępiennymi: chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym i otępieniem mieszanym. Wykazano różnicującą roli płci
w relacji między poziomem cyjanokobalaminy a otępieniem. Stwierdzono, że mężczyzn chorujących na otępienie naczyniowe cechuje
istotnie niższy poziom witaminy B12 niż mężczyzn z chorobą Alzheimera. Ponadto mężczyźni z otępieniem naczyniowym wykazują istotnie
wyższy poziom sprawności poznawczej od chorujących na chorobę Alzheimera.
Wnioski. Nie stwierdzono zależności między niedoborem witaminy B12 a poziomem sprawności poznawczej oraz typem rozpoznania
u pacjentów z chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym oraz otępieniem mieszanym. Badania nad relacją między poziomem
osoczowym witaminy B12 a rozwojem procesu otępiennego wymagają uwzględnienia roli płci.
SUMMARY
Objectives. The aim of the study was to investigate the relationship between vitamin B12 serum levels and cognitive performance
in different types of dementia: Alzheimer’s Disease, Vascular Dementia and Mixed Dementia. Considering the more and more often
emphasized need for taking into account both the cultural background and genetic differences in the research on physiology of
cyanocobalamine, participants in the study (222 patients with dementia) represented the Polish population.
Method. In this cross-sectional study utilizing the ex-post facto paradigm the main independent variable was the vitamin B12 blood
serum level, laboratory measured in pg/l. The dependent variable was the patients’ cognitive performance (measured using the MMSE)
and their nosological diagnosis. Gender was adjusted for as an extraneous variable.
Results. In the statistical analyses no significant relationships were found between the vitamin B12 serum level, cognitive performance
and dementing diseases including Alzheimer’s Disease, Vascular Dementia and Mixed Dementia. An interesting finding was that gender
differentiated the relationship between the cyanocobalamine serum level and the type of dementing disease. The results show that male
patients with Vascular Dementia as compared to those with Alzheimer’s Disease had not only significantly lower vitamin B12 serum
levels, but also significantly better cognitive performance.
Conclusions. No relationship between vitamin B12 deficiency, cognitive performance and type of dementia was found in patients
with Alzheimer’s Disease, Vascular Dementia and Mixed Dementia. In the research on relation between cyanocobalamine serum levels
and the progression of the dementing process the effect of gender should be taken into account. The research method needs improvement,
especially as regards the sample selection and cognitive performance assessment. The obtained findings require replication.
Słowa kluczowe: witamina B12/cyjanokobalamina/otępienie
Key words:
vitamin B12/cyanocobalamine/dementia

Poziom witaminy B12 jest często badany w populacji
psychogeriatrycznej ze względu na powszechność występowania jej niedoboru i konieczność suplementacji.
Powszechnie uznana jest rola deficytu cyjanokobalaminy
w rozwoju otępienia potencjalnie odwracalnego o dominującym charakterze podkorowym. Nieleczona choroba może
doprowadzić do nieodwracalnej demencji po 3-5 latach,

zwykle przy pełnym nasileniu innych objawów neurologicznych [1].
Liczne doniesienia wskazują, że obniżony poziom witaminy B12 może być czynnikiem konwersji łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych w chorobę Alzheimera (AD,
Alzheimer’s Disease) [2-6], rozwoju otępienia naczyniopochodnego (VaD, Vascular Dementia) [7-11] oraz AD po-
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przez podobny patomechanizm uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu [11-19].
Publikowane są jednak też wyniki innych badań wykazujące, że niedobór witaminy B12 oraz towarzysząca mu hiperhomocysteinemia nie są związane z obniżeniem funkcji
poznawczych [18]. W doniesieniach tych nie stwierdzono
znaczącej zależności między wynikami MMSE a wartościami poziomu osoczowego witaminy B12 i homocysteiny
(Hcy, homocysteine). Nie znaleziono również znaczącej
zależności między poziomem osoczowym witaminy B12
i Hcy a poziomem sprawności poznawczej u chorych z AD
i z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (na podstawie badania z 1249 pacjentami) [11].
Wyniki opisujące związek pomiędzy niedoborem witaminy B12 a rozwojem VaD i w AD w różnych krajach są sprzeczne [20-23, 25-28]. Być może jest to związane z nawykami
żywieniowymi i różnicami genetycznymi badanych populacji, które mogą mieć znaczenie dla metabolizmu i poziomów
witamin w surowicy. W tej sytuacji, autorzy zdecydowali się
przeprowadzić własne badania z udziałem polskich pacjentów.
CEL BADANIA
Celem badania było ustalenie współzależności między poziomem witaminy B12 w osoczu krwi a poziomem
sprawności poznawczej oraz typem otępienia u pacjentów
diagnozowanych i leczonych w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii
Medycznej we Wrocławiu SPZOZ w Ścinawie (zwanym
dalej Ośrodkiem Alzheimerowskim). Stwierdzenie takiego związku stanowiłoby argument wspierający hipotezę
o niedoborze cyjanokobalaminy jako czynnika ryzyka powyższych schorzeń.
BADANI PACJENCI
Badania kliniczne przeprowadzono w Ośrodku
Alzheimerowskim w Ścinawie. Miało charakter kohortowy. Zastosowano dobór wiązany metodą dopasowania
rozkładów częstości ze względu na wiek i płeć. Grupę
kontrolną tworzyły osoby, które zgłosiły się do Ośrodka,
ale nie stwierdzono u nich zaburzeń poznawczych w przebiegu procesu otępiennego). W badaniu wzięły udział 222
osoby (155 kobiet i 67 mężczyzn), w wieku od 40 do 93
lat. Włączono pacjentów spełniających kryteria rozpoznania: dla prawdopodobnej choroby Alzheimera wg DSMIV oraz NINCDS-ADRDA, dla otępienia mieszanego wg

określenia współczynnika Hachinskiego, a dla otępienia
naczyniopochodnego wg DSM-IV i NINDS-AIREN.
METODY
Oznaczanie poziomu witaminy B12 wykonane było
w laboratorium Szpitala Powiatowego ZOZ w Lubinie. Zebrano dane z kart choroby pacjentów (każdy z nich podpisał wcześniej pisemną zgodę na przetwarzanie informacji
w celach naukowych). Odnotowywano wiek i płeć osoby
badanej, poziom sprawności poznawczej (wynik MMSE,
Mini Mental State Examination) oraz rozpoznanie procesu
otępiennego.
Otępienie rozpoznawano na podstawie diagnostyki
obejmującej: badanie neurologiczne, internistyczne i psychiatryczne (wykluczenie innych przyczyn otępienia), badanie neuropsychologiczne, badania laboratoryjne: (morfologia krwi z rozmazem, OB, poziom elektrolitów, mocznika, kreatyniny, aktywności transaminaz asparaginowej
i alaninowej, Wit. B12, TSH, badanie moczu, lipidogram).
Przeprowadzono ponadto badanie EKG, EEG, MRI lub TK
głowy oraz ocenę wskaźnika Hachinskiego. Poziom witaminy B12 oznaczano za pomocą metody elektrochemiluminescencji „ECLIA” (norma: 193-982 pg/l).
Wykorzystano schemat badania ex post facto. Zmienną niezależną główną był poziom witaminy B12 w osoczu
krwi mierzony w pg/l. Zmiennymi zależnymi były: poziom
sprawności poznawczej mierzony skalą MMSE oraz rozpoznanie nozologiczne. Jako zmienną niezależną uboczną
traktowano płeć.
Analiza statystyczna. Homogeniczność wariancji oceniano za pomocą testu Levene’a. W celu oceny różnic międzygrupowych zastosowano jedno- i wielowymiarową analizę wariancji (ANOVA i MANOVA), analizę kowariancji
(ANCOVA) oraz analizę regresji. Analizy post hoc przeprowadzono z wykorzystaniem testu Tukeya.
WYNIKI
Analiza statystyczna wyników nie wykazała istotnych
zależności dla badanej populacji traktowanej jako całość.
Jednakże zróżnicowanie uwzględniające płeć ujawniło ciekawe prawidłowości.
Poziom wit. B12 w osoczu a rozpoznanie. Badaną populację porównano pod kątem średniego poziomu witaminy
B12 w osoczu krwi (por. tabl. 1). Analiza z wykorzystaniem
testu Levene’a potwierdziła homogeniczność wariancji

Tabela 1. Poziom wit. B12 i poziom sprawności poznawczej (wg MMSE) w zależności od rozpoznania i płci badanych.
Table 1. Vitamin B12 serum level and degree of cognitive performance on MMSE by the patients’ diagnosis and gender
Choroba Alzheimera
Zmienne analizowane

Otępienie naczyniopochodne

Otępienie mieszane

Grupa kontrolna

mężczyźni
(N=33)

kobiety
(N=83)

mężczyżni
N=15)

kobiety
(N=21)

mężczyźni
(N=13)

kobiety
(N=31)

mężczyźni
(N= 6)

kobiety
(N=20)

Średni poziom witaminy B12 (pg/l)

323,52

254,88

172,27

270,09

267,86

302,67

330,00

340,57

Średni poziom sprawności
poznawczej (MMSE)

15,60

15,34

20,50

15,37

14,08

13,26

29

28,29
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Rycina 1. Poziom sprawności poznawczej u kobiet i mężczyzn chorujących na chorobę Alzheimera (AD) i otępienie naczyniopochodne
(VaD). Analiza wariancji: F (1,118)=4,0096, p=0,04.
Figure. 1. Cognitive performance levels in male and female patients with
Alzheimer’s Disease (AD) or Vascular Dementia (VaD). ANOVA:
F (1,122)=4,0129, p=0,04.
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choroba
Alzheimera

20

15
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(F (10)=2,373; p<0,01). Analiza wariancji nie wykazała
istotnych różnic między rozpoznaniem a poziomem witaminy B12 (F (1,303) = 344890,57; p<0,228).
Poziom witaminy B12 w osoczu a sprawność poznawcza. Przeciętny pacjent wykazywał otępienie umiarkowanego stopnia i nie przejawiał deficytu witaminy B12.
Korelacje między wynikami MMSE oraz poziomem
witaminy w osoczu krwi również okazały się nieistotne (r=0,086; p<0,177). Nie stwierdzono różnic poziomu
sprawności poznawczej pomiędzy pacjentami chorującymi na otępienie naczyniopochodne {F (1)=0,077; p<0,783},
mieszane {F (1)=0,146; p<0,704} i chorobę Alzheimera
{F (1)=0,493; p<0,485}. Zależności ujawniają się dopiero po uwzględnieniu czynnika płci. Jedynie mężczyźni
z otępieniem naczyniowym wykazują istotnie wyższy
poziom sprawności poznawczej od mężczyzn chorujących na chorobę Alzheimera {F (1,122)=4,0129; p<0,047}.
Różnica taka nie występuje w przypadku kobiet (ryc. 1).
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Tabela 2. Średnie wartości wyniku MMSE w badanych grupach z uwzględnieniem interakcji płci oraz rozpoznania. Średnie wartości poziomu witaminy B12
z uwzględnieniem korekty na poziom sprawności poznawczej mierzonej testem MMSE.
Table 2. Mean MMSE scores in the groups under study adjusted for the gender x diagnosis interaction. Mean vitamin B12 serum concentration values
adjusted for the cognitive performance level (MMSE scores).
Zmienne analizowane

Badane grupy
ogółem

mężczyźni

kobiety

AD

VaD

M*AD

M*VaD

K*AD

K*VaD

MMSE

16,04

17,21

15,61

17,35

15,60

15,60

20,50

15,34

15,37

Witamina B12
(korekta na wynik MMSE)

257,00

251,61

258,98

231,48

265,60

295,59

174,30

267,34

257,09

VaD – pacjenci z otępieniem naczyniopochodnym, M*AD – mężczyźni chorujący na chorobę Alzheimera, M*VaD – mężczyźni z otępieniem naczyniopochodnym, K*AD – kobiety chorujące na chorobę Alzheimera, K*VaD – kobiety chorujące na otępienie naczyniopochodne.

mieszane (F (1)=0,004; p<0,951) i chorobę Alzheimera
(F (1)=0,098; p<0,755) a grupą kontrolną.
Rycina 2. Poziom witaminy B12 u kobiet i mężczyzn chorujących na chorobę Alzheimera (AD) i otępienie naczyniopochodne (VaD),
przy skorygowanej wartości MMSE = 16,71. Analiza wariancji:
F (1,118)=4,0096, p=0,04.
Figure 2. Vitamin B12 serum concentrations in male and female patients
with Alzheimer’s Disease (AD) or Vascular Dementia (VaD),
when adjusted for MMSE = 16,71. ANOVA: F (1,118)=4,0096,
p=0,04.
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Należy zauważyć, że model relacji między płcią a poziomem sprawności poznawczej i poziomem witaminy B12
tłumaczy zaledwie 3% wariancji. Analiza regresji w przypadku związku między wit. B12 a MMSE wskazuje, iż model ten
tłumaczy tylko 4% wariancji witaminy B12, a przy kontroli
efektu dla poziomu MMSE – jedynie 1%. Zależności te mają
więc marginalne znaczenie. W tabl. 2 przedstawiono średnie
rzeczywiste poszczególnych poziomów, a dalej skorygowane średnie wartości wit. B12 przy kontroli czynnika MMSE
(tzn. po ustaleniu go w każdej podgrupie na poziomie 16,7
– to ustalenie odbywa się właśnie za pomocą regresji, a więc
gdy związek jest bardzo mały, to średnie skorygowane praktycznie prawie nie różnią się od rzeczywistych).
Poziom osoczowy witaminy B12 a płeć. Zastosowano
analizę interakcji dotychczas badanych zmiennych (rozpoznania oraz płci) pod kątem poziomu witaminy B12.
Mężczyźni chorujący na otępienie naczyniowe mają istotnie niższy poziom witaminy B12 niż mężczyźni z chorobą
Alzheimera (F (1,146)=8,0476; p<0,005). Różnica taka nie
występuje w przypadku kobiet. Zarówno kobiety ze zdiagnozowanym otępieniem naczyniowym, jak i chorobą
Alzheimera nie różnią się poziomem zawartości witaminy B12 w osoczu krwi. Nie stwierdzono również różnic
w poziomie witaminy B12 między pacjentami chorującymi na otępienie naczyniopochodne (F (1)=0,107; p<0,745),
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OMÓWIENIE
Uzyskane wyniki są nieoczekiwane, mają jednak charakter wstępny i wymagają potwierdzenia w kolejnych badaniach. Mimo to wnoszą ciekawy aspekt do dyskusji na temat
związku pomiędzy niedoborem cyjanokobalaminy a rozwojem otępienia. Sugerują mianowicie rolę płci jako czynnika
modulującego oddziaływanie między poziomem badanej
witaminy a procesem otępiennym. W literaturze przedmiotu
nie spotkano się z podobnymi ustaleniami, jednakże coraz
częściej sygnalizowane są różnice międzypłciowe w zakresie epidemiologii choroby Alzheimera i otępienia naczyniowego. Stoppe [22] sugeruje, iż zastępcza terapia hormonalna stosowana u kobiet w okresie przekwitania stanowi
prawdopodobnie czynnik chroniący je przed rozwojem AD
w dalszym życiu (o 50% zredukowane prawdopodobieństwo rozwoju choroby). Hayden i wsp. [23] stwierdzają, iż
czynniki naczyniowe zwiększają ryzyko rozwoju choroby
Alzheimera i otępienia naczyniowego odmiennie dla kobiet
i mężczyzn. W toku badań uzyskali wyniki wskazujące, iż
czynniki naczyniowe oraz cukrzyca zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju otępienia u kobiet, ale nie u mężczyzn.
Jedynie przebyty udar wpływał podobnie na obie płcie, stanowiąc czynnik ryzyka.
Cały model relacji płeć x poziom sprawności poznawczej x poziom witaminy B12 tłumaczy zaledwie 3% wariancji.
Analiza regresji związku między witaminą B12 a wynikiem
MMSE wskazuje, iż model ten tłumaczy 4% wariancji witaminy B12, a przy kontroli efektu dla poziomu MMSE – 1%.
Fakt ten pomaga zrozumieć sprzeczność doniesień na temat
roli witaminy B12 w rozwoju otępienia. Bezpośredni wpływ
witaminy B12 na poziom sprawności poznawczej jest minimalny, ujawnia się dopiero w postaci interakcji z innymi
czynnikami. Możliwe, iż modele badawcze i zastosowane
metody pomiaru zmiennych różnią się stopniem precyzji,
z jaką ujmują dodatkowe czynniki, w interakcji z którymi
poziom cyjanokobalaminy wpływa na poziom sprawności
poznawczej. W niektórych ujęciach związek ten ujmowany
jest wyraźniej, niż w innych, na skutek splotu okoliczności (np. doboru grupy, czułości metod pomiaru etc.), które
umożliwiają jego ujawnienie się.
Wnioski wyciągnięte z powyżej przedstawionych badań
wymagają szerszego omówienia ze strony metodologicznej.
Po pierwsze, zastosowany paradygmat ex post facto cechuje
się niską trafnością wewnętrzną i zewnętrzną. Ograniczeniem rzetelności oceny zależności między niedoborem cyjanokobalaminy a rozwojem otępienia jest specyfika pomiaru
poziomu witaminy B12 w osoczu krwi. Powszechnie akceptowane rozpoznawanie niedoboru omawianej substancji
na podstawie badania jej poziomu w surowicy nie zawsze
jest wiarygodne – prawidłowe stężenie nie wyklucza hipowitaminozy. Stwierdza się niedobór cyjanokobalaminy, jeżeli jej poziom w surowicy jest niższy niż 150 pg/l.
Stężenie do 200 pg/l ma niekorzystne znaczenie metaboliczne, powoduje wzrost homocysteiny powyżej 20 μmol/l i jest nazwane niedoborem „znaczącym metabolicznie”
[24]. Ukazały się doniesienia, że wynik badania poziomu
cyjanokobalaminy mieszczący się w przedziale 74-295 pg/l

Marzena Zboch, Jarosław Serafin, Paweł Tyfel, Krzysztof Śmigórski

wymaga dodatkowo badania poziomu homocysteiny i kwasu metylomalonowego [19-21], ponieważ dostarczają one
bardziej precyzyjnych danych.
Przeprowadzone przez autorów badanie miało charakter
poprzeczny, który może być zawodnym narzędziem poznania naukowego. Problem ten odnosi się do wyników wielu
badań prowadzonych w tym paradygmacie, zarówno potwierdzających [26, 27], jak i podważających związek między hipowitaminozą B12 a demencją. Nie rozstrzygają one
o roli witaminy B12 w etiopatogenezie otępienia. Rozwiązanie tego problemu mogą przynieść dopiero badania podłużne wyjściowo zdrowej populacji osób w podeszłym wieku.
Są one jednak ze swej istoty kontrowersyjne etycznie, ponieważ wymagają zaniechania suplementacji B12, co może
prowadzić u pacjenta do wielu niepożądanych następstw.
Częstą przyczyną niedoboru witaminy B12 są błędy
i zaniedbania dietetyczne w konsekwencji złego funkcjonowania osoby z otępieniem. Prawdopodobna jest również sytuacja odwrotna, w której długotrwałe niedobory witaminowe mogą w okresie poprzedzającym badanie zostać wyrównane w związku z przejęciem kontroli nad żywieniem przez
opiekunów osoby ulegającej deterioracji. W efekcie niedobór badanej witaminy w grupie osób cierpiących na otępienie może być następstwem a nie przyczyną otępienia. Niestwierdzenie tego niedoboru w badaniu poprzecznym nie
wyklucza jego roli w genezie procesu otępiennego.
W badaniu użyto powszechnie stosowaną skalę przesiewową MMSE. Jest to narzędzie czułe przede wszystkim na zmiany sprawności funkcji bazujących na pamięci.
W otępieniu naczyniowym na plan pierwszy mogą się wysuwać zaburzenia funkcji wykonawczych (przejawiające
się w trudnościach z realizacją złożonych, wieloetapowych
zadań etc.) oraz spowolnienie napędu psychoruchowego –
a więc zmienne, na które MMSE jest mało wrażliwy. Możliwe więc, że te deficyty nie zostały wykryte w pomiarze
i powstał sztucznie zawyżony obraz sprawności poznawczej. Pozostaje otwartym pytanie – czemu taka sytuacja wystąpiła tylko w grupie mężczyzn?
WNIOSKI
1. Analiza statystyczna wyników dotyczących relacji między poziomem witaminy B12, poziomem sprawności
poznawczej i typem otępienia (naczyniopochodnym,,
mieszanym, alzheimerowskim) nie wykazała istotnych
zależności dla badanej populacji traktowanej jako całość.
2. Zróżnicowanie podgrup ze względu na płeć ujawniło,
że płeć jest czynnikiem modulującym relację między
poziomem osoczowym cyjanokobalaminy a demencją
w przebiegu AD i VaD oraz poziomem sprawności poznawczej. Zróżnicowanie występuje tylko w przypadku
mężczyzn. Mężczyźni z otępieniem naczyniowym wykazują istotnie wyższy poziom sprawności poznawczej
od chorujących na chorobę Alzheimera. Kobiety z otępieniem naczyniowym, mieszanym, jak i chorobą Alzheimera nie różnią się poziomem zawartości witaminy B12
w osoczu krwi.
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