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STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy by³a ocena korelacji miêdzy poziomem hormonu tyreotropowego (TSH) a wynikami testów neuropsychologicznych
oceniaj¹cych wybrane funkcje poznawcze u chorych na schizofreniê.
Metody. Ocena funkcji poznawczych za pomoc¹: Testu ³¹czenia punktów A i B (TMT A&B, Trail Making Test A&B), Testu Stroopa
(Color-Word Interference Test), Testu fluencji s³ownej. Poziomu TSH mierzono za pomoc¹ Architect TSH  chemiluminescencyjnego
testu immunoenzymatycznego z u¿yciem mikrocz¹stek (CMIA) s³u¿¹cego do ilociowego oznaczania TSH w surowicy krwi firmy Abbott
Laboratories. TSH oznaczano u 59 chorych na schizofreniê (w tym 26 kobiet). Przewa¿a³o rozpoznanie schizofrenii niezró¿nicowanej
i paranoidalnej. Funkcje neuropsychologiczne oceniano u 29 osób sporód tych, którym oznaczono poziom TSH w tym 17 kobiet).
Wyniki. Sporód 59 chorych, jedna osoba mia³a podwy¿szony poziom TSH. TSH w dolnej granicy zakresu wartoci prawid³owych
stwierdzono u 11,9 % badanych. Zanotowano ujemn¹ korelacjê miêdzy poziomem TSH w surowicy, a czasem wykonywania drugiej czêci
testu Stroopa. U chorych, których wyniki czêci B testu TMT by³y poni¿ej lub na pograniczu normy zanotowano istotnie ni¿sze rednie
stê¿enie TSH w surowicy w porównaniu do stê¿enia TSH w grupie osób, których wyniki mieci³y siê w normie. Zaobserwowano tendencje
do ni¿szego poziomu TSH u czêci chorych na schizofreniê.
Wnioski. Os³abienie niektórych funkcji poznawczych wi¹za³o siê z ni¿szym poziomem TSH.
SUMMARY
Objectives. The aim of the study was to investigate the relationship between serum thyrotropin (TSH) levels and performances on neuropsychological tests of selected cognitive functions in patients with schizophrenia.
Method. Cognitive functions were assessed using the Trail Making Test (TMT, parts A & B), the Stroop Color-Word Interference Test, and
the Verbal Fluency test. The TSH level was measured by means of the Architect TSH (Abbott Laboratories)  chemiluminescent microparticle
enzyme immunoassay (CMIA) for the quantitative determination of serum TSH. Serum TSH was determined in 59 patients (26 women)
diagnosed with schizophrenia, in most cases undifferentiated or paranoid. Cognitive functions were assessed in 29 patients from this sample
(in that number in 17 women).
Results. In the group of 59 schizophrenic patients an elevated TSH level was found in a single case only, while in 11.9% of the participants
TSH levels approximated the lower border of the normal range. The serum TSH level was negatively correlated with the performance time on
the Stroop Test, part II. A significantly lower mean TSH level was found in the patients who scored on the TMT part B, below or on the border
of the normal range, as compared to serum TSH of those whose performance was within the norm. In some of the patients with schizophrenia
a tendency to lower TSH levels was noted.
Conclusions. Impairment of some cognitive functions was associated with lower TSH levels.
S³owa kluczowe: hormon tyreotropowy (TSH) / schizofrenia / funkcje poznawcze / neuropsychologia
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Wp³yw na funkcjonowanie orodkowego uk³adu nerwowego mo¿e wywieraæ nadmiar lub niedobór hormonów
wp³ywaj¹cych na metabolizm neuronów, w tym nadmiar jak
i niedobór hormonów osi tarczycowej. Mechanizm dzia³ania
hormonów tarczycy na mózg nie jest do koñca poznany. Wiadomo, ¿e hormony tarczycy wp³ywaj¹ na metabolizm mózgowy, moduluj¹ ekspresjê genów, wp³ywaj¹ na przekazywanie sygna³ów miêdzy komórkami. Maj¹ wp³yw na uk³ady
neuroprzekanikowe, w tym noradrenergiczny, serotoninergiczny i GABA-ergiczny [1]. Prawdopodobnie za porednic-

twem receptorów, hormony tarczycy wp³ywaj¹ na aktywnoæ i syntezê bia³ek G w mózgu osób doros³ych. Niedobór
hormonów tarczycy upoledza przekazywanie sygna³ów za
porednictwem cyklazy adenylowej i fosfoinozytolu [1].
Hormony tarczycy wp³ywaj¹ na proliferacjê komórek glejowych, mielinizacjê, syntezê enzymów potrzebnych do
produkcji neurotransmiterów [2]. Synteza hormonów tarczycy jest regulowana przez wydzielany przez przysadkê hormon tyreotropowy (TSH), uwalniany pod wp³ywem podwzgórzowego hormonu uwalniaj¹cego tyreotropinê (TRH).
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U pacjentów ze schizofreni¹ stwierdzono os³abienie reaktywnoci osi przysadkowo-tarczycowej [3]. Opisywano
os³abienie funkcji poznawczych w chorobach, u pod³o¿a
których le¿¹ nieprawid³owoci osi podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowej. W nadczynnoci tarczycy u pacjentów
wyniki badañ neuropsychologicznych wskazuj¹ na wystêpowanie zaburzeñ uwagi, zaburzeñ pamiêci wie¿ej oraz
zaburzeñ pamiêci operacyjnej. Osoby z chorob¹ GravesBasedowa uzyska³y istotnie gorsze wyniki w tecie sortowania kart Wisconsin i w tecie N-back, w porównaniu
z osobami zdrowymi dobranymi pod wzglêdem p³ci, wieku
i wykszta³cenia [4]. Os³abienie funkcji poznawczych u osób
z nadczynnoci¹ tarczycy jest byæ mo¿e zwi¹zane z przed³u¿onym dzia³aniem hormonów tarczycy w wy¿szych stê¿eniach na komórki mózgowe, chocia¿ mechanizm nie jest
do koñca jasny [4].
U chorych na schizofreniê obraz psychopatologiczny
nie musi korelowaæ z nasileniem pogorszenia funkcji poznawczych. Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy nasileniem
objawów psychopatologicznych w skali PANSS a wykonaniem testów neuropsychologicznych [5]. Pogorszenie
funkcji poznawczych byæ mo¿e jest zwi¹zane z innym
mechanizmem, jak na przyk³ad z niekorzystnym dzia³aniem
hormonów na centralny uk³ad nerwowy, w tym hormonów tarczycowych. W badaniach na zwierzêtach zarówno
hipotyreoza, jak i hipertyreoza mia³y negatywny wp³yw na
funkcje poznawcze [6].
CEL
Celem pracy by³a ocena korelacji miêdzy poziomem
hormonu tyreotropowego (TSH) a wynikami testów neuropsychologicznych oceniaj¹cych wybrane funkcje poznawcze
u chorych na schizofreniê.
METODY
Oznaczenie poziomu TSH
Test ARCHITECT TSH firmy Abbott Laboratories jest
chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym
z u¿yciem mikrocz¹stek (CMIA) s³u¿¹cym do ilociowego
oznaczania TSH w surowicy krwi. Próbkê badan¹ oraz
mikrocz¹stki op³aszczone przeciwcia³ami b przeciw TSH
inkubuje siê wspólnie. TSH obecny w próbce ³¹czy siê
z przeciwcia³ami pokrywaj¹cymi mikrocz¹stki. Po wymyciu
niezwi¹zanego materia³u, dodaje siê przeciwcia³a a przeciw TSH; po podaniu substratu natê¿enie powsta³ej chemiluminescencji mierzone jest przez system optyczny. Zakres
wartoci prawid³owych TSH w surowicy krwi w tej metodzie wynosi 0,23,1 :IU/ml.
Ocena neuropsychologiczna
Test £¹czenia Punktów Reitana A i B  TMT A i B (Trail
Making Test A& B) sk³ada siê z dwóch czêci. Czêæ A bada
szybkoæ psychomotoryczn¹, a czêæ B wzrokowo-przestrzenn¹ pamiêæ operacyjn¹ i zdolnoæ prze³¹czania siê na
nowe kryterium po wyuczeniu ju¿ innej zasady reagowania.
Test ten zale¿y równie¿ od dobrej koordynacji wzrokoworuchowej. Wynikiem testu jest czas wykonania zadañ liczo-

ny w sekundach. Test ten stosowano do oceny funkcji poznawczych w ró¿nych zaburzeniach psychicznych [7].
Test Stroopa (Color-Word Intererence Test) s³u¿y do badania werbalnej pamiêci operacyjnej i uwagi. Pierwszy raz
zosta³ opisany przez Stroopa w 1935 roku i by³ stosowany
w ocenie funkcji poznawczych tak¿e w zaburzeniach psychicznych [8]. Test ten sk³ada siê z dwóch czêci  RCnb
(reading color names in black) i NCWd (naming color
of word-different). W czêci pierwszej  RCnb, zadaniem
osoby jest jak najszybsze przeczytanie nazw kolorów
napisanych czarnym drukiem. W czêci drugiej zmienia
siê kryterium zadania. Podczas drugiej czêci testu wytwarza siê sytuacjê prowokowania perserweracji, jak¹ jest
uprzednie wyuczenie jednego kryterium dzia³ania i koniecznoæ przestawienia na inne kryterium, podczas którego przypominane jest nadal uprzednio wyuczone kryterium.
Pomiarem wyników testu jest czas uzyskany w pierwszej
czêci i drugiej oraz liczba b³êdów perseweracyjnych w drugiej fazie testu.
Test fluencji s³ownej ocenia zdolnoæ tworzenia i p³ynnego wypowiadania s³ów zgodnie z zaleconym kryterium.
Zastosowano wersjê testu literow¹ (formalne kryterium
reakcji). Nieprawid³owoci w wykonaniu testu, jak ma³a
liczba s³ów, perseweracje i intruzje, s¹ wskanikiem dysfunkcji p³ata czo³owego i skroniowego kory mózgowej. Zaburzenia fluencji s³ownej mog¹ byæ czêciowo spowodowane upoledzeniem czynnoci online, zwi¹zanych z pamiêci¹
operacyjn¹. Osoby z zaburzeniami psychicznymi gorzej
wykonuj¹ zadanie [7].
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) s³u¿y³ do
oceny nasilenia objawów schizofrenii. Sk³ada siê z 30 pozycji, pogrupowanych w trzy czêci dotycz¹ce trzech grup
objawów: pozytywnych, negatywnych oraz nale¿¹cych do
ogólnej symptomatyki psychiatrycznej. Nasilenie ka¿dego
objawu jest oceniane za pomoc¹ siedmiostopniowej skali
 od 1 (nieobecny objaw) do 7 (maksymalne nasilenie objawu) punktów. W grupie badanych pacjentów oceniano ca³kowit¹ punktacjê uzyskan¹ w skali PANSS oraz osobno grupê
objawów pozytywnych (PANSS-P), negatywnych (PANSS-N)
oraz ogólnych objawów schizofrenii (PANSS-G).
Analiza statystyczna
Wyniki badañ poddano ocenie statystycznej. Pos³u¿ono
siê pakietem testów statystycznych SPSS dla Windows
wersja 13.0. Zastosowano test dla zmiennych niezale¿nych:
t-test oraz test korelacji Pearsona.
WYNIKI
W grupie 59 chorych na schizofreniê (25 kobiet, 33 mê¿czyzn) jedna z osób mia³a podwy¿szony poziom TSH. Stê¿enie TSH w dolnym zakresie wartoci prawid³owych stwierdzono u 7 osób (11,86 %) z badanej grupy chorych na
schizofreniê (5 kobiet i 2 mê¿czyzn). Stê¿enie TSH w surowicy poni¿ej 0,3 :IU/ml mia³y 3 osoby, poni¿ej 0,4 :IU/ml
mia³a 1 osoba, a poni¿ej 0,5 :IU/ml mia³y 3 osoby. rednie stê¿enie TSH w badanej grupie chorych wynosi³o
1,354 :IU/ml (odchylenie standardowe, SD = 0,67). U chorych na schizofreniê kobiet stê¿enie TSH wynosi³o rednio
1,289 :IU/ml (SD = 0,81), a u chorych mê¿czyzn rednio
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1,295 :IU/ml (SD = 0,839) i nie ró¿ni³o siê miêdzy p³ciami
(t =  0,025, df = 52,7, p = 0,980).
U 29 osób wykonano ocenê wybranych funkcji poznawczych za pomoc¹ testów neuropsychologicznych. W grupie
tej poziom TSH nie korelowa³ z wiekiem (wspó³czynnik korelacji Pearsona 0,051; p = 0,801). U chorych powy¿ej 40 roku
¿ycia redni poziom TSH wynosi³ 1,58 :IU/ml (SD = 0,79),
a w grupie osób poni¿ej 40 roku ¿ycia  1,26 :IU/ml
(SD = 0,61). rednie stê¿enie TSH nie ró¿ni³o siê (test t Studenta) w grupie pacjentów m³odszych i starszych.
Zanotowano ujemn¹ korelacjê miêdzy poziomem TSH
w surowicy a czasem wykonywania drugiej (NCWd) czêci
testu Stroopa (tabl. 1). Ni¿szy poziom TSH koreluje z wyd³u¿eniem czasu wykonywania tej czêci testu Stroopa,
podczas którego wymagana jest koniecznoæ przestawienia
siê na inne kryterium, podczas którego przypominane jest
nadal uprzednio wyuczone kryterium.
Tablica 1. Korelacja miêdzy poziomem TSH a wynikami testów
neuropsychologicznych
Table 1. Correlation between TSH level and neuropsychological
test performance
Analizowane
testy
TMT A
TMT B
Test Stroopa I
Test Stroopa II
Fluencja s³owna

Wspó³czynnik korelacji Pearsona
Wartoæ
(r)

Poziom istotnoci
(p)

0,247
0,217
0,118
0,433*
0,441

0,234
0,297
0,591
0,039*
0,077

* korelacja istotna

W grupie osób chorych na schizofreniê, których wyniki
czêci B testu TMT by³y poni¿ej normy lub na pograniczu
normy zanotowano istotnie ni¿sze rednie stê¿enie TSH w
surowicy w porównaniu do stê¿enia TSH w grupie osób,
których wyniki mieci³y siê w normie (tabl. 2). Czêæ B
testu TMT ocenia wzrokowo-przestrzenn¹ pamiêæ operacyjn¹ i zdolnoæ prze³¹czania siê na nowe kryterium po
wyuczeniu innej zasady reagowania.
redni poziom TSH nie ró¿ni³ siê w grupie osób z wynikami mieszcz¹cymi siê w normie od grupy z wynikami

poni¿ej normy w przypadku czêci A testu TMT i Testu
fluencji s³ownej. Nie zanotowano istotnej korelacji (wspó³czynnik Pearsona, r) miêdzy poziomem TSH w surowicy
badanych pacjentów a nasileniem objawów choroby ocenianym za pomoc¹ punktacji ca³kowitej skali PANSS (p = 0,56)
oraz nasileniem objawów pozytywnych (p = 0,44), negatywnych (p = 0,23) oraz ogólnych (p = 0,23). Odnotowano
korelacjê miêdzy wyd³u¿eniem czasu wykonywania czêci B
testu TMT a nasileniem objawów negatywnych ocenianych
w podskali PANSS-N (r = 0,452; p = 0,026).
OMÓWIENIE
Zaobserwowano tendencjê do ni¿szego poziomu TSH
u czêci chorych na schizofreniê. W badanej grupie rednie
stê¿enie poziomu TSH nie ró¿ni³o siê u kobiet i u mê¿czyzn
chorych na schizofreniê. W populacji generalnej u kobiet
stwierdza siê wy¿sze stê¿enia TSH, czêciej stwierdza siê
wole, guzki tarczycy, choroby autoimmunologiczne tarczycy
[9]. Poziom TSH nie korelowa³ w badanej grupie osób,
u których wykonano testy neuropsychologiczne z wiekiem
pacjentów, choæ w populacji generalnej wiek wywiera znacz¹cy wp³yw na czêstoæ wystêpowania dysfunkcji osi tarczycowej [9]. Równie¿ rednie stê¿enie TSH nie ró¿ni³o
siê w grupie pacjentów m³odszych i starszych. Zanotowano
istotn¹ ujemn¹ korelacjê miêdzy poziomem TSH w surowicy a czasem wykonywania drugiej czêci testu Stroopa.
Osoby wykonuj¹ce czêæ B testu TMT w wyd³u¿onym
czasie poza normê lub na pograniczu normy mia³y istotnie
ni¿sze stê¿enie TSH w surowicy w porównaniu do osób,
które prawid³owo wykonywa³y to zadanie.
Na pogorszenie funkcji poznawczych u chorych na schizofreniê maj¹ wp³yw sama choroba, stosowane leki oraz
byæ mo¿e nieprawid³owy poziom hormonów tarczycowych.
Hormony tarczycowe maj¹ dzia³anie neuromodulacyjne i pod
ich wp³ywem zachodz¹ zmiany receptorowe w mózgu, dotycz¹ce ró¿nych struktur mózgu [10, 11]. W niedoczynnoci tarczycy zaburzenia funkcji poznawczych dotycz¹
os³abienia pamiêci, obni¿enia koncentracji uwagi i organizacji wzrokowo-przestrzennej, pogorszenia fluencji s³ownej
[12, 13] i mog¹ po leczeniu wróciæ do normy [14, 15].
W nadczynnoci tarczycy notowano pogorszenie koncentracji uwagi i pamiêci wie¿ej [16, 17]. Zmiany poznawcze

Tablica 2. redni poziom TSH w grupie chorych w zale¿noci od wyników testów neuropsychologicznych
Table 2. Mean TSH levels in patients with neuropsychological cognitive test scores within or
below the normal range

Analizowane
testy

TMT A
TMT B
Fluencja s³owna

Funkcje poznawcze
w normie

Funkcje poznawcze
poni¿ej normy/
na pograniczu normy

Test*

redni poziom
TSH (:IU/ml)

n

redni poziom
TSH (:IU/ml)

n

t

p

1,04
1,63
1,28

7
21
10

1,21
0,81
1,15

22
8
19

0,421
2,915
0,352

0,687
0,019#
0,736

* test t dla rednich wartoci zmiennych niezale¿nych; # ró¿nica istotna statystycznie
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w nadczynnoci tarczycy tak¿e w wiêkszoci ulegaj¹ poprawie po osi¹gniêciu eutyreozy [18, 19]. W niektórych
badaniach pogorszenie uwagi obserwowano u pacjentów
z subkliniczn¹ nadczynnoci¹ tarczycy [20], a niektóre badania zanotowa³y brak pogorszenia funkcji poznawczych
w tej grupie osób [21]. Pacjenci z nadczynnoci¹ tarczycy
gorzej mog¹ wykonywaæ testy neuropsychologiczne oceniaj¹ce funkcje zwi¹zane z kor¹ przedczo³ow¹ [22]. W badaniach polskich stwierdzono szereg zaburzeñ poznawczych
u pacjentów z nadczynnoci¹ tarczycy [4, 23].
W badanej grupie przewa¿nie stosowano neuroleptyki
atypowe, które wp³ywaj¹ mniej negatywnie na funkcje poznawcze, a s¹ te¿ dane, ¿e leki nowej generacji maj¹ korzystny wp³yw na sprawnoci poznawcze w schizofrenii,
zw³aszcza w zakresie pamiêci operacyjnej, zwi¹zanej z czynnoci¹ grzbietowo-bocznych czêci kory przedczo³owej
mózgu [24]. W badanej grupie nasilenie objawów negatywnych korelowa³o z pogorszeniem wyników osi¹ganych
w czêci B testu TMT.
Metoda oznaczania hormonów ma wp³yw na szerokoæ
standardowych odchyleñ [25]. W przedstawionym badaniu
zastosowano czu³¹ metodê oznaczania poziomu TSH.
Wyniki prac oceniaj¹cych poziom TSH w surowicy osób
chorych na schizofreniê s¹ ró¿ne.
W jednym z doniesieñ zanotowano, ¿e przed leczeniem
odchylenia w poziomie TSH stwierdzono u 18% grupy chorych na schizofreniê. Nie by³o zmian poziomu TSH po
6-tygodniach leczenia takimi neuroleptykami jak: kwetiapina, risperidon, flufenazyna [26]. W innej pracy zanotowano, ¿e u 17% chorych poziom TSH by³ podwy¿szony, a niewielkie obni¿enie poziomu u 1% pacjentów. Sporód 17%,
u których by³ podwy¿szony poziom TSH, u wiêkszoci poziom T4 by³ prawid³owy. ¯aden pacjent z podwy¿szonym
poziomem TSH nie mia³ w surowicy przeciwcia³ antytyreoglobulinowych i antymikrosomalnych [27]. W innej pracy
poziom TSH by³ w normie zarówno u pacjentów na pocz¹tku choroby, jak i u choruj¹cych d³u¿ej [28]. Zauwa¿ono
ró¿nice w poziomie TSH w zale¿noci od ³atwoci osi¹gania remisji w przebiegu schizofrenii. Poziom TSH u pacjentów ze schizofreni¹ nie osi¹gaj¹cych remisji po roku leczenia by³ istotnie wy¿szy ni¿ u osi¹gaj¹cych remisjê. Wy¿szy
poziom TSH mo¿e wi¹zaæ siê z opornoci¹ na leczenie schizofrenii [29]. Odchylenia w poziomie hormonów tarczycy
mog³yby odgrywaæ rolê w powstawaniu pod³o¿a do nieprawid³owych, agresywnych zachowañ seksualnych u chorych
na schizofreniê [30]. Ostrej psychozie mo¿e towarzyszyæ
przejciowa hipertyroksynemia. TSH by³o podwy¿szone
u chorych na pocz¹tku ostrej fazy schizofrenii i zaburzeñ
afektywnych [31]. Ni¿szy poziom TSH wyró¿nia³ pacjentów z faz¹ maniakaln¹ choroby schizoafektywnej [32].
Neuronalny mechanizm le¿¹cy u pod³o¿a niskiego poziomu TSH w nocy u chorych nie jest znany. Byæ mo¿e zmiany hormonalne w psychozie s¹ niespecyficzn¹ odpowiedzi¹
na stres lub nieprawid³owoci biologiczne w psychozach s¹
kontynuacj¹ choroby psychicznej [33]. W remisji u chorych przewlekle na schizofreniê zanotowano niski poziom
TSH. Nie obserwowano ró¿nicy w stê¿eniu TSH w grupach pacjentów z ró¿nymi postaciami schizofrenii i leczonych ró¿nymi lekami [34].
Poziom TSH zwi¹zany jest tak¿e z ró¿n¹ reaktywnoci¹
neurofizjologiczn¹ [35]. Uk³ad endokrynny i nerwowy utrzy-

muj¹ organizm w stanie homeostazy a zaburzenie wzajemnych interakcji wi¹¿e siê z patogenez¹ niektórych zaburzeñ
psychicznych, g³ównie zaburzeñ nastroju [2]. Stwierdzone
powi¹zania miêdzy poziomem TSH u badanych chorych na
schizofreniê a obni¿eniem sprawnoci niektórych funkcji
poznawczych wymaga dalszego poszerzonego badania.
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Os³abienie niektórych funkcji poznawczych wi¹za³o siê
z ni¿szym poziomem TSH.
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