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Streszczenie 
Wstęp: Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja dotyka około 
350 milionów osób na całym świecie. Jednak pomimo powszechnego 
występowania, zarówno etiologia tej choroby, jak i przyczyny oporności na 
leczenie w dalszym ciągu nie są w pełni poznane. Gen ABCB1 koduje 
glikoproteinę P, która jest jednym z elementów bariery krew-mózg. Główną 
funkcją białka jest usuwanie związków toksycznych, w tym także leków, co może 
wskazywać na potencjalny związek między prawidłowym działaniem 
glikoproteiny P a predyspozycją do rozwoju zaburzeń depresyjnych czy 
niepowodzeniem terapii lekami przeciwdepresyjnymi.  
Celem pracy była ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (ang. single 
nucleotide polymorphism - SNP) C1236T genu ABCB1 wśród chorych na 
zaburzenia depresyjne nawracające (ang. recurrent depressive disorder - rDD) 
oraz oszacowanie potencjalnego związku tego polimorfizmu z odpowiedzią na 
terapię lekami przeciwdepresyjnymi. 
Materiał i metody: Polimorfizm C1236T oceniono w grupie 30 pacjentów, 
u których zdiagnozowano rDD. Genotyp określono wykorzystując technikę 
automatycznego sekwencjonowania metodą Sangera. Otrzymane wyniki 
porównano z wynikami grupy kontrolnej, którą stanowiło 96 dawców krwi 
z lokalnego banku krwiodawstwa. 
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości występo-
wania poszczególnych genotypów (p=0,0665) i alleli (p=0,1489) polimorfizmu 
C1236T genu ABCB1 między grupą pacjentów z rDD a grupą kontrolną. Nie 
wykazano również zależności pomiędzy C1236T a wiekiem w chwili diagnozy 
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rDD (p=0,0807), nasileniem objawów depresji przed rozpoczęciem terapii 
(p=0,7956) czy skutecznością leczenia przeciwdepresyjnego (p=0,2051). 
Wnioski: Na podstawie wyników badania wstępnego, stwierdzono brak wpływu 
polimorfizmu C1236T genu ABCB1 na predyspozycję do rozwoju rDD, nasilenie 
objawów depresji w chwili diagnozy czy skuteczność terapii przeciwdepresyjnej. 
 
Słowa kluczowe: ABCB1, polimorfizm pojedynczego nukleotydu, C1236T, 
glikoproteina P, depresja, farmakogenomika, podatność. 
 
 

Abstract 
Introduction: According to the World Health Organization about 350 million 
people around the world are affected by depression. Despite the high prevalence 
of this disease the mechanism of depression origination as well as the causes 
of the resistance to therapy are still not fully understood. ABCB1 gene encode 
P-glycoprotein which is one of the components of blood-brain barrier. The main 
function of this protein is the efflux of many toxic compounds, including drugs, 
which may indicate potential association between the proper functioning 
of P-glycoprotein and the susceptibility to the development of depressive 
disorders or the failure of antidepressant therapy. 
The objective of this study was to evaluate single nucleotide polymorphism 
(SNP) C1236T of the ABCB1 gene in the group of patients with recurrent 
depressive disorder (rDD) and to estimate the possible association of this 
polymorphism with the response to antidepressant therapy. 
Material and methods: C1236T was evaluated in 30 patients with rDD. 
Genotyping was performed using automated sequencing (the Sanger method). 
The results were compared with those obtained from the control group which 
consisted of 96 blood donors from the local blood bank. 
Results: No statistically significant difference in the frequency of genotypes 
(p=0.0665) and allele (p=0.1489) for the SNP C1236T of ABCB1 gene was 
found between the patients with rDD and the control group. No correlation 
between C1236 and the age when the disease was stated (p=0.0807). Neither the 
association between genotypes and the severity of depressive symptoms before 
treatment (p=0.7956) nor the association with effectiveness of the therapy 
(p=0.2051) were found. 
Conclusions: On the basis of the results of the preliminary study, C1236T of 
ABCB1 gene have no influence on the predisposition to rDD, the severity of 
depressive symptoms and the efficiency of antidepressant therapy have not been 
stated, either. 
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Wstęp 
 

W odpowiedzi na problem XXI wieku, jakim niewątpliwie jest 
nieskuteczność farmakoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych przy 
jednocześnie szybko powiększającym się odsetku osób dotkniętych tą chorobą, 
coraz większe znaczenie wydaje się mieć poznanie endogennych przyczyn 
rozwoju oraz niepowodzenia w leczeniu tych zaburzeń. Na depresję, która jest 
najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym, choruje w ciągu całego 
swojego życia nawet do kilkunastu procent osób dorosłych [1]. 

Glikoproteina P, produkt ekspresji genu oporności wielolekowej ABCB1 
(MDR1), jest błonowym białkiem transportującym o szerokim spektrum 
substratowym. Jej główną funkcją jest ochrona tkanek przed szkodliwym 
działaniem endo- i egzogennych substancji, w tym także leków [2]. 
Różnorodność genetyczna w obrębie genu ABCB1 może mieć wpływ na jego 
ekspresję [3] czy funkcjonowanie białka [4], a w konsekwencji na predyspozycję 
do rozwoju chorób i/lub efekt terapii lekami, które stanowią substrat dla 
glikoproteiny P. Związek pomiędzy występowaniem polimorfizmu ABCB1 
a rozwojem chorób zaobserwowano w przypadku C3435T [5, 6], najdokładniej 
zbadanego spośród ponad 50 poznanych dotąd polimorfizmów pojedynczego 
nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism - SNP) w regionie kodującym 
genu. Innym, równie często występującym w populacji, jest SNP C1236T 
(rs1128503), zlokalizowany w eksonie 12. Występowanie poszczególnych 
wariantów allelicznych tego polimorfizmu, podobnie jak w przypadku C3435T, 
nie powodując zmiany w sekwencji aminokwasowej białka, może wpływać 
na poziom ekspresji genu ABCB1 i/lub aktywność glikoproteiny P [7]. Warianty 
alleliczne C1236T również mogą mieć wpływ na predyspozycję do rozwoju 
chorób, np. raka jelita grubego [8]. C1236T jest najczęściej analizowany 
wspólnie z dwoma innymi polimorfizmami - C3435T i G2677T/A, zlokalizo-
wanymi odpowiednio w eksonie 26 i 21, z którymi współtworzy haplotyp [9]. 

Lokalizacja glikoproteiny P w barierze krew-mózg wskazuje na potrzebę 
oceny polimorfizmów tego genu także w zaburzeniach psychicznych. 
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Otrzymane wyniki mogą przyczynić się do lepszego poznania etiologii depresji 
oraz przyczyn nieskuteczności terapii tej jednostki chorobowej. Dlatego też, 
celem niniejszej pracy była ocena SNP C1236 genu ABCB1 wśród chorych na 
zaburzenia depresyjne nawracające (ang. recurrent depressive disorder - rDD) 
oraz oszacowanie potencjalnego związku tego polimorfizmu z odpowiedzią na 
terapię lekami przeciwdepresyjnymi. 

 

Materiał i metody 
 

Materiał do badania stanowiło 30 prób DNA wyizolowanego z leukocytów 
krwi obwodowej pacjentów (20 kobiet i 10 mężczyzn) hospitalizowanych 
w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi. U wszystkich pacjentów zdiagnozowano 
rDD. Rozpoznanie postawiono w oparciu o kryteria ICD-10 [10]. W przebiegu 
hospitalizacji pacjenci otrzymywali leki przeciwdepresyjne. Ocena nasilenia 
objawów depresyjnych w chwili postawienia diagnozy (HDRS I) jak i po 
zakończeniu leczenia (HDRS II) została przeprowadzona przez tego samego 
lekarza psychiatrę, przy użyciu 17-punktowej Skali Depresji Hamiltona (ang. 
Hamilton Depression Rating Scale - HDRS). Informacje o stanie zdrowia 
pacjentów po terapii przeciwdepresyjnej zebrano od 25 osób. Do oceny 
skuteczności leczenia posłużyły parametry, takie jak: zmiana HDRS, będąca 
różnicą pomiędzy wartością na skali przed i po terapii lekami przeciw-
depresyjnymi (HDRS I – HDRS II) oraz % zmiany HDRS wyliczony ze wzoru 
[(HDRS I – HDRSII) 100%] / HDRS I. Szczegółową charakterystykę grupy 
badanej zawarto w Tabeli 1. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze RNN/566/08/KB. Wszystkie 
zakwalifikowane osoby wyraziły zgodę na udział w badaniu. 

Grupę kontrolną stanowiło 96 osób zdrowych, dawców krwi pochodzących 
z Łodzi i okolic, którzy zostali zgenotypowani w Pracowni Diagnostyki 
Molekularnej i Farmakogenomiki. Otrzymane wyniki zostały zawarte 
w publikacji Jamroziak i wsp. [11]. Izolacja DNA, namnażanie otrzymanego 
DNA oraz automatyczne sekwencjonowanie zostały wykonane zgodnie 
z metodyką opisaną przez Żebrowską i wsp. [12].  
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Analizę danych statystycznych wykonano przy użyciu programu Statistica 
wersja 10, StatSoft, Inc. (2011). 
 
Tabela 1. Szczegółowa charakterystyka grupy badanej. 
Table 1. Baseline characteristics of investigated group. 
 

 N Średnia Mediana Minimum Maksimum 
Odchylenie 
standardowe 

Wiek w chwili 
diagnozy (lata) 

30 49,8 53,5 21,0 61,0 9,8 

Czas trwania 
choroby (lata) 

30 6,6 3,5 1,0 30,0 7,3 

HDRS I (0-52) 30 23,1 22,0 11,5 37,0 7,3 

HDRS II (0-52) 25 7,2 5,0 0,0 22,0 5,9 

Zmiana HDRS 25 16,4 15,0 4,0 35,0 7,5 

% zmiany HDRS 25 70,1 73,9 18,5 100,0 21,8 

 

Wyniki 
 

Analizę wyników rozpoczęto od porównania oczekiwanych i obserwowa-
nych częstości genotypów w grupie pacjentów chorych na depresję. Wyniki 
genotypowania, zarówno w grupie badanej (p=0,7147), jak i w grupie kontrolnej 
(p=0,5662) [11], były zgodne z prawem Hardy’ego-Weinberga. 

Obecność genotypu CC wykazano u 8 (26,7%), CT u 12 (40,0%), a TT 
u 10 (33,3%) pacjentów z rDD. Częstość występowania wariantu allelicznego T 
wyniosła w tej grupie 53,3%. Porównując wyniki otrzymane dla grupy badanej 
z wynikami w grupie kontrolnej zaobserwowano tendencję do częstszego 
występowania genotypu TT wśród osób z rDD niż u osób zdrowych (p=0,0665) 
(Tabela 2). Następnie dokonano analogicznego porównania częstości 
występowania wariantów allelicznych C i T między tymi samymi dwiema 
grupami. Analiza ta nie wykazała istotnej statystycznie zależności pomiędzy 
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obecnością któregokolwiek wariantu allelicznego a występowaniem rDD 
(p=0,1489).  
 
Tabela 2. Porównanie częstość genotypów dla polimorfizmu C1236T genu ABCB1 
między pacjentami z rDD a grupą kontrolną. 
Table 2. Comparison of genotype frequencies of ABCB1 SNP C1236T polymorphism 
between rDD and control group. 
 

Genotyp 
Grupa badana  

N (%) 
Grupa kontrolna  

N (%) 
p* 

CC 8 (26,7) 28 (29,2) 

p=0,0665 CT 12 (40,0) 54 (56,2) 

TT 10 (33,3) 14 (14,6) 

* test Chi2 Pearsona 

 
Analizując rozkład liczby osób z rDD w zależności od wieku, w którym 

zdiagnozowana została choroba zaobserwowano, że największa zapadalność na 
depresję występowała pomiędzy 45. a 55. rokiem życia (Ryc. 1). Dokonano 
także oceny wieku w chwili postawienia rozpoznania pomiędzy grupami osób 
o tych samych genotypach i nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności 
między wiekiem w chwili diagnozy a genotypem C1236T (p=0,0807).  

Oceniając potencjalny związek między polimorfizmem C1236T 
a nasileniem objawów depresji wykazano brak zależności pomiędzy częstością 
występowania poszczególnych genotypów a wartością na skali HDRS w chwili 
diagnozy (p=0,7956). Nie zaobserwowano także istotnej statystycznie zależności 
między genotypem C1236T a skutecznością leczenia wyrażoną zarówno jako 
różnica między wartością na skali HDRS przed i po zakończeniu terapii 
(p=0,2051), jak i w postaci % zmiany na tej skali w wyniku leczenia (p=0,4609). 
Nie mniej jednak, porównanie zmiany na skali HDRS zarówno w obrębie całej 
grupy badanej (p=0,0000), jak i w grupach pacjentów o tym samym genotypie 
(CC (p=0,0020), CT (p=0,0000), TT (p=0,0117)) wykazało istotną poprawę 
stanu zdrowia będącą skutkiem odbytego leczenia.  
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Ryc. 1. Rozkład liczby osób z rDD w zależności od wieku w chwili diagnozy. 
Fig. 1. Distribution of the number of patients depending on the age at the onset of rDD. 
 

Dyskusja 
 

Depresja jest chorobą szeroko rozpowszechnioną na całym świecie o wciąż 
niejasnej etiologii. Identyfikacja molekularnych mechanizmów predysponu-
jących do rozwoju depresji oraz wpływających na skuteczność terapii i nasilenie 
efektów ubocznych jej leczenia staje się jednym z głównych celów badań 
w dziedzinie psychiatrii, biologii molekularnej i farmacji. Dlatego też, celem 
pracy była ocena polimorfizmu C1236T genu ABCB1, kodującego transporter 
błonowy zlokalizowany m.in. w barierze krew-mózg, w grupie osób chorych na 
rDD. Częstość występowania genotypów i alleli w grupie badanej była zbliżona 
do wyników uzyskanych przez Singh i wsp. wśród osób z epizodem depresji 
dużej (ang. Major Depressive Disorder - MDD) w populacji kaukasko-
azjatyckiej [13], a różna od wyników Kato i wsp. oraz Fujii i wsp. otrzymanych 
w grupie pacjentów z MDD będących przedstawicielami populacji azjatyckiej 
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[14, 15]. Powodem rozbieżności mogą być, podobnie jak dla innych 
polimorfizmów tego genu (np. C3435T), różnice w dystrybucji alleli SNP 
C1236T między populacjami [16]. Występowanie zróżnicowania 
międzypopulacyjnego w przypadku tego polimorfizmu potwierdza również fakt, 
że częstości występowania genotypów i alleli u osób zdrowych stanowiących 
grupę kontrolną były zbliżone do wyników uzyskanych w badaniach innych 
populacji tj. czeskiej [17], niemieckiej [18], rosyjskiej [19] czy serbskiej [20], 
a zdecydowanie różniły się od wyników otrzymanych wśród zdrowych 
przedstawicieli populacji azjatyckiej [21, 15]. Zgodnie z wynikami badań 
wstępnych, polimorfizm C1236T nie ma związku z predyspozycją do rozwoju 
rDD, mimo tego, że genotyp TT wykazywał tendencję do częstszego 
występowania wśród chorych niż wśród zdrowych osób. W badaniach Fujii 
i wsp. wykazano związek występowania depresji nie z genotypem C1236T, ale 
z haplotypem TT1236-TT3435 [15]. Mimo tego, że porównanie wyników dla 
populacji kaukaskiej z wynikami populacji azjatyckiej jest niemożliwe z uwagi 
na różnicę w dystrybucji alleli C1236T, to wskazuje na wymagany dalszy 
kierunek badań obejmujący nie tylko analizę pojedynczych polimorfizmów, ale 
całych haplotypów. Zmiana w funkcjonowaniu białka spowodowana zamianą 
jednego nukleotydu może być statystycznie nieistotna, jednakże w biologicznym 
połączeniu z innymi modyfikacjami tego typu może prowadzić do powstania 
odmiennego fenotypu. Według raportu World Federation of Mental Health 
(WFMH) z 2012 roku, kobiety chorują na depresję dwa razy częściej niż 
mężczyźni [22]. Dysproporcja ta jest dostrzegalna również w grupie badanej, 
w której kobiety stanowią 2/3 wszystkich pacjentów. Z analizy wynika również, 
że rDD było najczęściej diagnozowane pomiędzy 45. a 55. rokiem życia 
(średnia=49,8), podczas gdy w badaniu Kato i wsp. oraz w 2 grupach pacjentów 
w badaniu Singh i wsp. średnia wieku osób z depresją wynosiła odpowiednio 
45 oraz 41 i 38 lat [13, 14]. Wzrost odsetka osób młodych zapadających na 
depresję może być z jednej strony spowodowany niekorzystnymi warunkami 
socjo-ekonomicznymi, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, z drugiej 
strony coraz lepszą diagnostyką i większą świadomością społeczną. W badaniu 
nie wykazano wpływu genotypu C1236T na wiek, w jakim pojawiają się objawy 
depresji. Zarówno dla całej grupy badanej, jak i w grupie osób o tym samym 
genotypie występowały znaczące różnice w nasileniu objawów depresji przed 
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i po terapii lekami przeciwdepresyjnymi. U wszystkich pacjentów wystąpiła 
znaczna redukcja objawów choroby wskutek zastosowania leków 
przeciwdepresyjnych, ale ani nasilenie objawów przed wdrożeniem leczenia ani 
efektywność terapii nie była związana z polimorfizmem C1236T. Podobne 
wnioski wyciągnięto w innych badaniach [13, 14]. Jednakże Kato i wsp. 
wykazali, że posiadanie haplotypu 3435C-2677G-1236T wiąże się z osłabieniem 
redukcji objawów depresji w wyniku leczenia [14]. Natomiast Noordam i wsp. 
dowiedli, że genotyp TT 1236 jest związany ze zwiększeniem ryzyka 
konieczności zmiany leku przeciwdepresyjnego w trakcie leczenia w porów-
naniu z osobami o genotypie CC. Ponadto, według tych samych autorów, osoby 
posiadające haplotyp 3435T-2677T-1236T (zarówno heterozygoty, jak 
i homozygoty) prezentują zwiększone ryzyko konieczności zmiany leku 
w trakcie terapii lub jej zaniechania [23]. Można zatem spekulować, że allel T 
dla polimorfizmu C1236T wiąże się z osłabieniem aktywności glikoproteiny P, 
czego konsekwencją jest osiąganie wyższego niż terapeutyczne stężenia leku 
w organizmie, co nasila objawy niepożądane i często jest przyczyną przerwania 
przyjmowania leków. Jednakże, wyciągnięcie jednoznacznych wniosków 
wymaga badań wśród dużej grupy osób, obejmujących wiele polimorfizmów, 
w przypadku których istnieją doniesienia o ich wpływie na aktywność lub 
ekspresję glikoproteiny P. Niezbędne jest również przeprowadzenie 
analogicznych badań wśród innych przedstawicieli populacji kaukaskiej. 
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