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Rövidítések jegyzéke 

 
2-AG = 2-arachidonil-gliceril 

5-HT = szerotonin 

5-HTT = szerotonin transzporter 

5-HTTLPR = 5-HT transporter gene-linked polymorphic region 

ACTH = Adrenocorticotrop hormon 

AddVal = Additive Value (korrigált fenotípus változó) 

AFA = Affektív Familiáris Anamnézis 

AIDS = Aquired Immun Deficiency Syndrome (Szerzett Immunhiányos Szindróma) 

AT = affektív temperamentum 

BDNF = Brain Derived Neurotrophic Factor 

BNO = Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

BSI = Brief Symptom Inventory (Rövid Tünet Skála) 

BSI-Anx = Rövid Tünet Skála Szorongás alskálája 

BSI-D = Rövid Tünet Skála Depresszió alskálája 

cAMP = ciklikus adenozin-monofoszfát 

CB1= cannabinoid receptor 1 

CB2 = cannabinoid receptor 2 

CEU = Utah residents with ancestry from northern and western Europe 

CNR1 = cannabinoid receptor 1 gén 

COMT = catechol-o-methyl transferase 

CREB = cAMP related element binding protein 

CRF/CRH = corticorelasing factor/hormon 

CRF-R1= 1-es típusú CRF receptor 

Df = degree of freedom (szabadsági fok) 

DNS = dezoxi-ribonukleotidsav 

DRD4 = 4-es típusú dopamin receptor 

DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

DT = domináns temperamentum 

ECS = Endokannabinoid rendszer 

EDTA = Etilén-diamin-tetraecetsav 

EM = estimated mean 

EPM = estimated phenotypic mean 

G x E = gene environmnet interaction (gén-környezet interakció) 

G x G = gene-gene interaction (gén-gén-környezet interakció) 

G x G x E = gene-gene-enviroment interaction (gén-gén-környezet interakció) 

GABA = gamma-amino-butiro-vajsav 
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GATA-1=GATA binding protein 1 

GLM = generalized linear model 

GR=glukokortikoid receptor 

GR-b=glukokortikoid receptor beta 

HIV = Human Immundeficiency Virus 

HPA= Hipathalamo-hypophysealis-adrenerg tengely 

HuGo = Human Genom project 

HWE = Hardy-Weinberg egyensúly 

KO (egér) = knock out (génkiütött egér) 

L.D. = linkage disequilibrium (kapcsoltsági kiegyenlítlenség) 

LEF-1=lymphoid enhancer-binding factor 1 

LRT = liklihood ratio test 

MAF = Minimal Allele Frequency (ritkább allél gyakoriság) 

MDD = major depression disorder (major depressziós zavar) 

MDE= major depression episode (major depressziós epizód) 

mRNS = messenger ribonukleotidsav   

OR= odds ration (esélyhányados) 

PCR = polymerase chain reaction  

PF = prefrontalis cortex 

S.D.= standard deviation 

SA = (genotipizálási) sikerességi arány 

SERT = szerotonin transzporter  

SLC6A4 = serotonin transporter gene 

SMA = single marker association 

SNP = single nucleotid polymorphism (egypontos nukleotid polimorfizmus) 

SPECT= single positron emission computer tomography 

SRY=sex-determined region Y gene product 

SSRI = selective serotonin reuptake inhibitor 

STAI-S = State-Trait Anxiety Inventory-state (állapot szorongás alskála) 

STAI-T = State-Trait Anxiety Inventory-trait (vonás szorongás alskála) 

TCI = Temperament and Character Inventory 

TCF-4=transcription factor 4 

TECF-4E=T-cell factor 4E 

TEMPS-A = Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris and San Diego-
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TEMPS-Anx= TEMPS-A skála szorongó alskálája 

TEMPS-Cik= TEMPS-A skála ciklotím alskálája 

TEMPS-Dep= TEMPS-A skála depresszív alskálája 

TEMPS-Hip= TEMPS-A skála hipertím alskálája 
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TEMPS-Irr= TEMPS-A skála irritábilis alskálája 

TFIID=trascription factor II D 

THC = Δ9-tetrahydrocannabinolt 

TLE = Threatening Life Events (Súlyos Életesemények) 

TPH2 =Triptofán-hidroxiláz 2 

TF = transzkripciós faktor 

VNTR = variable number tandem repeat region 

WHO = World Health Organization (Egészségügyi Világ Szervezet) 

YY1=delta factor 

ZDS = Zung-féle önkitöltő Depresszió Skála 
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Előszó 
 

A depresszió az egyik leggyakoribb pszichiátriai zavar nemzetközi és hazai 

viszonylatban egyaránt. A hangulat zavarok okozta népegészségügyi, társadalmi, 

valamint gazdasági probléma egyre növekvő jelentősége miatt rendkívül sürgetővé vált, 

hogy minél kiterjedtebb és minél alaposabb kutatások segítsék a depresszió 

pathomechanizmusának megismerését. Csak úgy, mint a legötbb mentális zavar 

esetében, a depresszió is komplex, multifaktoriális zavar, ezért a korábban nagyobb 

hangsúllyal kezelt környezeti hatások vizsgálata mellett, ma a betegségre való hajlam 

örökölhetőségével foglalkozó kutatások is az érdeklődés középpontjába kerültek. 

A hangulatzavarok családi halmozódása régóta ismert jelenség, azonban egyre 

több adat utal arra, hogy nem maga a konkrét betegségtípus örökletes, hanem inkább 

egy általánosabb jellegű, a hangulati labilitásra való hajlam az, amely genetikailag 

meghatározott. Az affektív temperamentumok modelljét éppen ennek az örökletes 

hangulati labilitásnak a megjelenítésére dolgozta ki Akiskal [1], azonban az affektív 

zavarok családi halmozódását általánosságban nem vizsgálták az affektív 

temperamentumokkal összefüggésben. Az örökletesség genetikai hátterét is intenzíven 

kutatják a depresszió vonatkozásában, mindeddig heterogén eredményekkel.  

A Humán Genom (HuGo) projekt sikeres befejezése óta a teljes DNS szekvencia 

a kutatók rendelkezésére áll. Az óriási adatbázis nemcsak a konkrét bázissorrend 

hozzáférhetőségével hatott forradalmian, de a korábbi populációgenetikai szemlélet új 

értelmezéséhez is hozzájárult. A HuGo projekt egyik legfontosabb tanulsága az volt, 

hogy a korábban feltételezett arányokkal szemben a teljes bázissorrendnek csak egy 

töredéke bizonyult fehérjét kódoló résznek, a nagyrésze ma még ismeretlen funkciójú, 

ismétlődő szekvenciákból álló szakaszok tömegéből áll. A korábban sokat 

tanulmányozott génekhez kapcsolódó, közvetlenül a fehérje módosulásán keresztül ható 

funkcionális mutációkon túl, új vizsgálandó allelikus variáns típus, az egypontos 

nukleotid polimorfizmus (SNP) került előtérbe. A mintegy 3 milliárd bázispárnyi 

humán DNS szekvenciában átlagosan 1000 bázisonként találunk ilyen polimorf 

helyeket. Az SNP-k jelentősége abban áll, hogy két emberi DNS közti különbséget 

leginkább az SNP-k mintázata határozza meg. Az ún. haplotípus vizsgálatok is a 
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közelmúltban váltak elfogadottá. Ebben az esetben az adott kromoszóma, gén, vagy 

génszakasz teljes allélkészletétének felmérése és az adott polimorf allélkészlet 

hatásának vizsgálata valósítható meg a fenotípusos változókkal összevetésben. 

Ugyanakkor az új lehetőségek bővülésével párhuzamosan szigorúbb követelmények 

fogalmazódtak meg a genetikai vizsgálatokkal szemben, mint pl. a minta elemszám 

növelése, vagy a szignifikanci-szint szigorúbb kritériumokhoz való kötése.  

A szerotonin transzporter farmakológiai szempontból kulcsmolekulának 

bizonyult az elmúlt évtizedben a hangulati labilitás szempontjából. A szelektív 

szerotonin reuptake gátlók (SSRI) bevezetése forradalmian hatott az affektív zavarok 

kezelésében, majd az indikációs kör szorongásos zavarokra történő kiterjesztése 

következett, ami tovább növelte a szerotonin transzporter molekula iránti érdeklődést. A 

depresszió genetikai vonatkozásainak előtérbekerülése, valamint a növekvő adat arról, 

hogy a betegek 30-40%-a terápia rezisztens az SSRI kezelésre, a szerotonin transzporter 

gén polimorfizmusokra irányították a figyelmet. Az egyszerű, direkt asszociáción 

alapuló vizsgálatok ellentmondó eredményei, valamint a genom megismeréséből fakadó 

ismereteink arra utaltak, hogy genetikai szinten is jóval bonyolultabb rendszerek 

sejthetők a mentális zavarok hátterében, mint azt korábban gondoltuk.  

 

Régi és új eredményeket összegezve, sem a korábban alaposan vizsgált 

környezetei faktorok, sem a genetikai faktorok önmagukban nem tehetők felelőssé a 

depresszió kialakulásáért. Vizsgálataink során ezért arra törekedtünk, hogy az említett új 

lehetőségek és kihívások figyelembevétele mellett a már jól ismert és leírt depresszióra 

ható patogenetikai faktorokat pl.: a környezeti faktorokat és a legújabb genetikai 

szemléletet egyaránt beépítsük a depressziót vizsgáló modellünkbe. Az Európai Unió 6. 

keretprogramja által finanszírozott konzorcíum éppen a felsorolt okok és lehetőségek 

mentén alakult a hangulatzavarok genetikai és pszichoszociális faktorok kutatása 

céljából, melyhez laborunk is csatlakozott. Különböző interakciós modellek 

segtíségével dolgozatom során ennek a projektnek a keretén belül végzett vizsgálatok 

eredményeit mutatom be, amely a szerotonin transzporter gén és hangulati labilitás 

összefüggését elemzi.  
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1.  Bevezetés 

1.1. A depresszió népegészségügyi jelentősége, tünetei, felosztása 

 

Az Egészségügyi Világ Szervezet (World Health Organization, WHO) 2001-ben 

közzé tett beszámolója szerint a 15 - 44 éves korosztályban a betegség miatt mulasztott 

munkanapok legnagyobb részéért a depresszió tehető felelőssé a fejlett országokban, 

míg a Világ összesített adatai szerint a 4. helyen áll ebben a vonatkozásban. Szintén az 

említett kiadványban olvasható az az előrejelzés, mely szerint 2030-ra az összes halálok 

között a második helyre kerül a depresszió közvetlenül a HIV/AIDS után [2]. Az 

öngyilkosság esélye az átlag populációhoz viszonyítva 26-szoros a depressziósok 

körében, amely halálozási forma hazánkban különösen rossz statisztikai mutatókkal bír 

[3]. Továbbá az egyéb szomatikus betegségek kockázati arányai is rosszabbak a 

depressziós betegek esetében. Pl. kardiovaszkularis társbetegséggel rendelkező, 

depresszió miatt hospitalizált betegeknek jelentősen nagyobb esélye van miokardiális 

infarktus kialakulására a következő 10 évben, mint a nem depressziósoknak [4]. A 

depresszió jelentős gazdasági kiadást jelent mind a kezelés költségei, mind a korai 

elhalálozás, mind pedig a betegre jellemző csökkent produktivitás és hatékonyság 

szempontjából. Ezek a költségek a becslések szerint az Amerikai Egyesült Államokban 

44 milliárd dollárt jelentenek évente. A képet bonyolítja, hogy a kezeletlen 

depressziósok jelentősen gyakrabban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, 

tovább növelve ezzel a költségeket [5, 6].  

A hangulatzavarok klasszifikációja a WHO kiadványa, a Betegségek 

Nemzetközi Osztályozása (BNO) és az Amerikai Pszichiátriai Társaság által 

összeállított kézikönyv, a Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders 

(DSM-IV) alapján adható meg. Ennek alapján a hangulatzavarok főcsoportjába 

tartoznak a depresszív zavarok (egyszeri/visszatérő major depressziós epizód, disztímiás 

zavar), az unipoláris depresszió, a bipoláris zavarok (I. típus, II. típus, ciklotímia), 

valamint az egyéb hangulatzavarok (pl.: atípusos zavarok). A major depressziós epizód 

(MDE) definíciója, hogy minimum 2 hétig legalább 5 tünet áll fenn az alábbiak közül: 

levert hangulat, érdeklődés hiánya, jelentős testsúlyváltozás, alvászavar, motoros 

gátoltság, vagy agitáció, anergia, bűntudat érzése, csökkent koncentrációs képesség, a 

halál gondolatával való gyakori foglalkozás. Az európai és amerikai adatok szerint az 
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MDE élettartamprevalenciája 12-17% között adható. A pont prevalenciát illetően 2-

5,5% az MDE előfordulása (1. Táblázat). A nők körében 1,6-3,1 szeres az MDE 

előfordulása a férfiakhoz viszonyítva. Ez a különbség azonban csak a pubertáskor után 

kezdődik és a menopauza (50-55 éves életkor) után eltűnik, ezért hormonális okokat 

feltételeznek a háttérben. Az első epizód jelentkezése a jelenlegi trend szerint egyre 

fiatalabb életkorban figyelhető meg, újabban 24 és 35 éves kor közé, 27 éves 

átlagéletkorra becsülik. A depresszióban szenvedők 40%-ánál 20 éves kor előtt 

jelentkezik az első epizód, míg 50%-ánál 20 és 50 éves kor között és csak a 10% számol 

be 50 éves kor feletti első előfordulásról [3]. A hazai előfordulási statisztikák azt 

mutatják, hogy az MDE élettartam prevalenciája nőknél 23%, férfiak esetén 12%, a 

teljes populációt tekintve 18%. A pontprevalencia mindkét nemben 5% [7]. 

 

1. Táblázat A major depressziós zavar előfordulása nemzetközi viszonylatban 

Hely 

 (vizsgálat neve) 
Kritérium 
rendszer 

Pont/ 

1 hónapos 
prevalencia (%) 

1 éves 
prevalencia 

(%) 

Élettartam 
prevalencia 

(%) 

Európa (ESEMeD) [4] DSM-IV  3,9 12,8 

Németország [8] DSM-IV 5,6 10,7 17,1 

Hollandia (NEMESIS) [9] DSM-III-R 2,7 5,8 15,4 

Nagy-Britannia (NSPM) 

[5] 
BNO-10 2,1   

Kanada [10] DSM-IV  7,4  

USA (NCS-R) [3] DSM-IV  6,6 16,2 

USA (NCS) [8] DSM-III-R 4,9  17,1 

Ausztrália [9] DSM-IV 3,2   

Ausztrália [9] BNO-10 3,3   

Japán [8] DSM-III-R  1,2 2,9 

Magyarország [7] DSM-IV 5  18 
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A major depresszió mellett elkülöníthető az ún. szubklinikai depresszió, mely definíció 

szerint minimum két hétig tartó legalább két tünet manifesztációja deprimált 

hangulattal, vagy anélkül. Két olyan tünet megjelenése, mely társadalmi diszfunkciót 

okoz elégséges ennek a kategóriának a teljesítéséhez [11]. A szubklinikai depresszió 

leggyakoribb tünete az álmatlanság, az állandó fáradtság érzés, visszatérő gondolatok a 

halálról, koncentrációs zavar, testsúlygyarapodás, meglassult gondolkodás és 

aluszékonyság [11]. A depresszió ezen típusa meglehetősen gyakori a népességben (az 

egyéves prevalencia 11,4%), és jelentős problémát okoz társadalmi szinten, valamint 

teljesítmény szempontjából [11]. A betegségnek két altípusa van, a hangulatzavarral 

járó, melynek az egyéves prevalenciája 3,4%, illetve a hangulatzavarral nem járó forma 

[11]. Ez utóbbi egyéves prevalenciája 8,4% [11]. A szubklinikai depresszió a 

maszkírozott depresszión kívül szintén hasonlóságot mutat az atípusos depresszióval, 

mivel jellemző rá a súlygyarapodás, az aluszékonyság és a meglassult gondolkodás 

[11]. 

 

1.2. A depresszió neuroanatómiai alapjai 

 

Tekintve, hogy a depresszió létrejöttéért komplex központi idegrendszeri 

folyamatok felelősek, a depresszió különféle tüneteivel számos agyterület hozható 

kapcsolatba.  Bár a hangulat szabályozásának mechanizmusa máig nem ismert pontosan 

[12], a depressziós tünetekkel összefüggő agyterületekről számos adat gyűlt össze. Az 

egyes agyterületekhez köthető tüneteket az 1. Ábra mutatja be.  
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1. Ábra A depresszió tünteteinek kialakulásában szerepet játszó agyi régiók  
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A feltételezések szerint a sematikus ábrán jelölt agyi régiók különböző depressziós tünetek 

kialakulásában játszhatnak szerepet funkcionális vizsgálatok alapján [13].  

PF=praefrontális régió, BE=bazális előagy, NA=n.accumbens, S=striatum, T=thalamus, C=cerebellum, 

H=hypothalamus, HC=hyppokampusz, A=amygdala, N=az agytörzs neurotranszmitter központja.  

 

 

Az agyi képalkotó vizsgálatok, valamint a postmortem szövettani elemzések arra 

utalnak, hogy a prefrontális kortex, a gyrus cinguláris, a hippocampus, a striatum, az 

amygdala és a thalamus vesznek részt a depresszió kialakításában [12]. A felsorolt 

régiók más és más tünetekért felelősek. Míg a neokortex és a hippocampus a depresszió 

kognitív tüneteiben (memória zavarok, bűnösség érzése és bűntudat, öngyilkossági 

gondolatok), addig a striatum és az amygdala az anhedónia, a szorongás és a csökkent 

motivációban játszanak szerepet. A hypothalamus elsősorban a neurovegetatív 

szimptómák kialakulásában működik közre, úgymint az étvágy, alvás és szexuális 

funkciók zavarában [12]. 

A depresszió esetén észlelt legjelentősebb zavar az érzelmi életben tapasztalható. 

Az érzelmek szabályozásában négy fontos agyterület vesz részt: a prefronátlis cortex 
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(PF), a girusz cingularis anterior, a hippokampusz és az amygdala. A PF felelős a 

jutalmazás és büntetéssel kapcsolatos magatartásokért és ehhez a területhez köthetők a 

célok, valamint azok a viselekdési reakciók, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. 

Így a PF érintett a közelítő és az elkerülő magatartások szervezésében is. A girusz 

cingularis anterior a figyelmi és az érzelmi inputok integrációjában vesz részt. A 

hippokampusz a tanulás és a memória folyamatában, míg az amygdala az érzelmileg 

hangsúlyos információk feldolgozásában játszik szerepet. Az utóbbi időben a fenti 

struktúrák működésének és a depresszió patomechanizmusának kapcsolatát vizsgáló 

közlemények száma jelentősen megnőtt [14]. Az információ feldolgozásban résztvevő 

agyterületek jelentősége szintén felmerült depresszióban. A legtöbb depresszióban 

szenvedő betegnél a kognitív funkciók zavarát tapasztalták. Ilyenek pl.: a dolgok 

negatív szemszögből való értelmezése, vagy a negatív memória panasza. A depresszió 

súlyos formáiban szintén ismeretesek bizonyos kognitív zavarok, mint pl.: csökkent 

koncentráció- és problémamegoldó képesség, valamint az absztrakt gondolkodás 

nehézsége. Ezek a neurokognitív változások főként a PF-hez, a hippokampuszhoz és 

más egyéb limbikus területhez köthetőek [14].  

Újabban egyre nagyobb figyelmet kapnak a szubkortikális struktúrák is (n. 

accumbens, hipotalamusz, amygdala) a motiváció, az alvás, az étvágy, az energia, a 

cirkadián ritmus és az örömérzet zavarával összefüggésben [12]. Az agyi jutalmazó 

rendszer szintén alapvető struktúra a depresszió közreműködésében [12]. Mivel az 

anhedónia, a csökkent érdeklődés és a hangulati válaszkészség zavara szintén a 

jutalamzó rendszerrel hozható összefüggésbe, a talamusz, a hipotalamusz, a nucleus 

accumbens és a PF kötehető ezekhez a tünetekhez [14]. A depresszió másik jellegzetes 

tünete, a pszichomotoros retardáció olyan szubkortikális területekkel állnak kacsolatban, 

mint a talamusz, bazális ganglionok és a striatum [14]. A hipotalamusz számos 

neuroendokrín és neurovegetatív funkció regulációjában részt vesz [12]. A 

depresszióval összefüggésben főként a HPA rendszerben elfoglalt szerepe miatt 

vizsgálták, míg a többi hipotalamikus magok, illetve neurotranszmitter rendszerek 

kevesebb figyelmet kaptak, pedig olyan lényeges élettani folyamatok szabályozásában 

vesznek részt, mint az étvágy, alvás, cirkadián ritmus és szexuális funkció, melyek 

szintén kulcsfontosságúak a depresszió tüneteinek szempontjából. Az amygdala a 
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félelem és a félelem által kondícionált viselkedésben, valamint az emócionális 

memóriában játszik fontos szerepet [12].  

 

1.3. A depresszió neurobiológiája 

 

1.3.1. A monoaminerg rendszer 

 

A monoamin hipotézis alapozta meg a depresszió neurobiológiai teóriáját 50 

évvel ezelőtt. Kezdetben az antidepresszív gyógyszerek hatásmechanizmusa alapján 

feltételezték, hogy a depresszió agyi szerotonin és noradrenalin deficit következménye. 

Az elképzelések szerint az antidepresszívumok úgy hatnak, hogy blokkolják a 

szerotonin transzportert, és ezáltal felhalmozódik a szerotonin a szinaptikus térben. Ez a 

teória azonban nem ad magyarázatot arra a látenciaidőre, ami a kezelés és a terápiás 

válasz között telik el, mivel a fenti hatás a blokkolás pillanatában kialakul, míg a 

hangulat stabilizálódása 2-3 hét után tapasztalható. A triptofán és katekolamin depléciós 

vizsgálatok szintén cáfolták a depresszió egyszerű neurotranszmitter-deficiten alapuló 

magyarázatát [15]. 

Mai tudásunk szerint a depresszió patomechanizmusában számos 

neurotranszmitter vesz részt. A fentieken kívül a kolinerg rendszer jelentőségét szintén 

feltételezik a depresszió hátterében. A megnövekedett acetilkolinerg aktivitás csökkent 

monoaminerg aktivitást von maga után. Kolinerg agonisták megemelték olyan tünetek 

előfordulását, mint diszfória és pszichomotoros meglassultság [16]. A neurotranszmitter 

rendszerek és a depressziós tünetek feltételezett kapcsolatát a 2. Ábra mutatja be.  

Az idegtudományok legkülönbözőbb módszereinek fejlesztésével újabb 

modellek ráirányították a figyelmet a pre- és posztszinaptikus receptorok szerepére. 

Például a preszinaptikus 5-HT1A autoreceptor késleltetett deszenzitizációja és a 

posztszinaptikus α2-adrenerg, valamint az 5-HT2 receptorok downregulációjának 

megnyúlt ideje magyarázatul szolgálhat az antidepresszívumokra adott válasz 

késedelmére. A legújabb molekuláris biológiai kutatások az azonnali pre- és 

posztszinaptikus folyamatok helyett a késleltetett jelátviteli mechanizmusokat 

vizsgálják antidepresszívum beadását követően. Az eredmények alapján a 

posztszinaptikus receptor aktivációja beindítja a sejt biokémiai kaszkád rendszerét, 
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amelynek részeként G-protein stimuláció következtében aktiválódik a cAMP vagy Ca2+ 

jelátviteli útvonal. Egy speciális fehérje, (cAMP related element binding protein, 

CREB) aktiválódása megnövekedett agyi neurotrofikus faktor (brain derived 

neurotrophic factor, BDNF) expressziót eredményez, ami a neurogenezis serkentését 

idézi elő, valószínűleg közrejátszva ezzel az antidepresszívumok terápiás 

hatékonyságában [17, 18]. 

 

2. Ábra A neurotranszmitter rendszerek szerepe a depresszió tüneteinek kialakításában  
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Teoretikus feltételezések szerint a depresszió tünetei feloszthatók a pozitív érzelmi élet 

csökkenése és a negatív érzelmi tünetek növekedése alapján. Előbbiben inkább a dopaminerg, 

valamint a noradrenerg diszfunkció szerepe feltételezhető, utóbbiban nagyrészt a szerotonerg 

rendszer és a nordrenerg rendszer más területeinek diszfunkcióját valószínűsítik [13].  

DA=Dopamin, NE=Norepinephrin, 5-HT=szerotonin 
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1.3.2. A hipothalamo-hypofizeális-adrenokorticalis (HPA) tengely szerepe a 

depresszióban 

 

A HPA tengely szerepét régóta felismerték a depressziós állapotokban. A stressz 

biológiai hatása a kortikotropin releasing faktor/hormon (CRF/CRH) szekréciójának 

hatására bekövetkező ACTH és glukokortikoidok felszabadulásának növekedésével 

valósul meg. A glukokortikoidok megváltoztatják a noradrenerg receptorok 

szenzitivitását a β-adrenerg receptor-cAMP rendszeren keresztül. Krónikus stressz a 

HPA tengely hiperszenzitivitását idézi elő, ami emelkedett likvor CRF koncentrációval, 

megnövekedett immuncitorekativitással és génexpresszióval jár együtt a hipotalamikus 

nucleus paraventricularisban, valamint a CRF-R1 receptor downregulációjával a 

frontális kortexben. Elhúzódó glukokortikoid szekréció neurotoxikus hatását írták le 

elsősorban a hippokampuszban.  

A dexamethason szuppressziós teszt CRH-stimulációs próbával kombinálva a 

legérzékenyebb neuroendokrin vizsgálat, amellyel a HPA tengely zavara vizsgálható. 

Habár jó szenzitivitással rendelkezik az MDE kimutatására, még mindig kevéssé 

specifikus depresszióra (pl. szkizofrénia vagy pánik szindróma elkülönítésére nem 

mindig alkalmas). A megnövekedett CRF és glukokortikoid szinttel járó klinikai 

megfigyelések arra utalnak, hogy a CRF és glukokortikoid koncentráció lecsökkentése 

terápiás hatású lehet, ezért új, CRF és glukokortikoid antagonistákon alapuló 

antidepresszívumok kifejlesztése már folyamatban van [19, 20].  

 

 

1.3.3. Az alvás és a cirkadián ritmus depresszióban 

 

Az alvászavar, mint a depresszió kardinális tünete, régóta ismert. Ezért nem 

meglepő, hogy számos vizsgálat foglalkozik a depresszióban szenvedők alvásának 

diszregulációjával. Poliszomnográfiás vizsgálatokkal számos abnormális jelet 

azonosítottak depressziósokban, sőt, a legmarkánsabb biológiai eltéréseket ezen a 

területen írták le major depresszióval összefüggésben. Azzal kapcsolatban azonban még 

mindig ellentmondásos az irodalom, hogy vajon a depresszió okozza az alvás zavart, 
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vagy fordítva. Egyre több eredmény utal arra, hogy az alvászavarok vonásmarkerek (az 

egyén veleszületett jellemzője), és jelenlétük megnövekedett kockázatot jelent az első 

depressziós epizódra, illetve remisszióban lévő betegnél a relapszusra nézve, azaz 

inkább patogenikus faktorként tekinthetőek, mint következményként.  

Az alvás mind a homeostazis, mind a cirkadián rendszer elemeként tekinthető. A 

két modell együttesen is értelmezhető, amely szerint interaktív egyensúly áll fenn az 

alvás, mint homeosztatikus szükséglet (ami egyre nő megnövekedett ébrenlét esetén) és 

az alvás, mint a szervezet cirkadián ritmusának része között (az alvás és ébrenlét 

váltakozása). A depresszióban a cirkadián ritmus megváltozását figyelték meg, ami a 

kortizol, a melatonin és a pajzsmirigy hormonok 24 órás szekréciójának zavarával jár 

együtt. Mindez a cirkadián ritmus fázis váltakozását, valamint a ritmus amplitúdó 

csökkenését vonja maga után. A bioritmus sérülékenységének a legnagyobb jelentőséget 

a bipoláris zavarokban, valamint a szezonális depressziós zavarokban tulajdonítanak 

[21]. 

 

 

1.4. A depresszió neuropszichológiai vonatkozásai 

 

1.4.1. Kognitív funkciók és memória 

 

A depressziós betegek számos kognitív- és memóriatünetet mutatnak, főként a 

szelektív figyelem és az explicit memória terén. Ezen kívül, a hosszú távú tárolás és a 

deklaratív memória tartalmak felidézése, valamint az exekutív funkciók, úgy mint a 

szelekciós és monitorozó folyamatok zavartak. Számos kognitív eltéréssel 

összefüggésben csökkent agyi keringést és metabolizmust írtak le a prefrontális kortex 

és a girusz cingulata anterior dorzális területén. Mindezek az eredmények felhívják a 

figyelmet a depresszió kognitív-viselkedés terápia jelentőségére. 

A hippokampusz az egyik legfontosabb központ a memória szerveződésében, 

mivel az információ feldolgozás és az érzelmek, illetve a deklaratív memóriát 

szabályozó neuronális kör része. Depressziós egyénekben, különösen a rekurrens vagy 

krónikus depressziósokban, vagy akinél traumás anamnézis szerepel, csökkent 

volumenű hippokampuszt írnak le. Ennek magyarázatául szolgálhat az a teória, mely 
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szerint a tartós stressz által kiváltott emelkedett glukokortikoid neurotoxikus hatása 

főként a hippokampalis neuronokat károsítják. A neurogenezis teória az 

antidepresszívumok hatásával is egybecsengenek, miután kezelés hatására az 

aktiválódott cAMP kaszkád BDNF és CREB szint emelkedésével, ami a hippokampusz 

neurogenezisével jár együtt. 

Funkcionális képalkotó vizsgálatok magasabb idegrendszeri diszregulációt is 

valószínűsítenek. Ezek a specifikus neuronális körök kapcsolatban állnak alacsonyabb 

szintű struktúrákkal, mint pl. szubkortikális magok, limbikus rendszer, és magasabb 

szintű agyi tevékenységet szabályozó régiókkal, mint pl. kogníció. A limbiko-kortikalis 

kört magába foglaló hálózati diszfunkciót mutattak ki depressziós betegekben a 

frontalis, illetve a parietalis  kéreg, a paralimbikus (cingulata, insula) és a szubkortikális 

(caudata, talamusz) struktúrák aktivitás növekedéssel antidepresszívumok adását 

követően [22]. 

A limbiko-kortikalis diszregulációs modell alapján megvalósuló különböző agyi 

szinteket érintő változásoknak terápiás vonatkozásai lehetnek. Például, a kognitív-

viselkedéses terápia befolyásolhatja a kortikális neuronális köröket, míg az 

antidepresszívumok szelektíven hatnak a cirkadián vagy más limbikus részekre. A 

hálózat effektus miatt (lévén, hogy mindezek az elemek egymással kölcsönhatásban 

állnak) mindkét beavatkozás ugyanazt az adaptív választ váltja ki a szervezet egészéből. 

Az egyik legérdekesebb agyterület depresszió szempontjából a szubgenuális cingulata 

(Brodmann Cg25), amely a negatív hangulat modulálásáért felelős, és amely 

hiperaktivitást mutat depresszió egyénekben. Antidepresszívumok adását követően 

csökkent aktivitás mérhető ezen a területen és előzetes tanulmányokban ennek az 

areának a stimulálásával kísérleteznek terápia rezisztens egyéneken [22]. 

 

 

1.4.2. Környezeti hatások és negatív életesemények 

 

Az első depressziós epizód gyakran valamilyen negatív életesemény fellépését 

követően alakul ki. A negatív életesemények közé különböző életkorban bekövetkező, a 

pszichoszociális szféra különböző dimenzióit negatívan érintő eseményeket soroljuk. 

Idetartoznak a gyermekkori traumatikus események, mint pl. szexuális zaklatás, szülők 
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elvesztése, szociális támasz hiánya, valamint a felnőttkori stresszkeltő események, 

úgymint párkapcsolati válság/válás, közeli hozzátartozó halála, vagy különböző 

veszteségek. Egyre több tanulmány számol be arról, hogy stressz vagy lelki trauma 

megnöveli a szervezet biológiai rendszereinek esékenységét depresszió iránt. 

Állatkísérletben az újszülött-anyai kapcsolat megszakítása felnőttkorban a HPA tengely 

túlműködéséhez és a hippokampalis sejtek csökkenéséhez vezet, hasonlóan a 

depressziós egyének képalkotó vizsgálataiban tapasztalat csökkent hippokampusz 

térfogathoz [23].  

Ugyanakkor alapvető megfigyelés, hogy a populáció egy része igen jelentős 

negatív életesemény ellenére sem válik depresszióssá. Ikervizsgálatokban kimutatták a 

genetikai hajlam és az életesemények kapcsolatát a depresszió kialakulásában. A 

stresszkeltő életesemények csak azokban a testvérekben okoztak depressziót, akikben 

fokozott volt a genetikai hajlam is [24]. A legújabb teória szerint a környezeti hatások 

csak bizonyos genetikai konstelláció esetén okoznak depressziót, azaz gén-környezet 

interakcióról (gene-environment interaction, G x E) beszélhetünk. Ezeknek az 

eredményeknek jelentősége van a terápiában is, mivel gyermekkori traumán átesett 

depressziós betegek esetében sokkal hatékonyabb a pszichoterápiás kezelés, mint az 

antidepresszív gyógyszerek. A szerotonin transzporter génnel kapcsolatos gén-

környezet kutatásokat a „Az 5-HTTLPR szerepe a depresszió kialakulásában jelentős 

gén-környezet (G x E) és a gén-gén (G x G) interakcióban” c. fejezetben foglaltam 

össze. 

 

1.4.3. Affektív temperamentumok 

 

Az affektív temperamentumok (AT) élethosszig tartó, stabil, a személyiség 

teoretikusan genetikailag meghatározott részei, melyek szélsőséges értéket felvéve az 

affektív zavrok potenciális kiindulópontjai [25]. Akiskal teóriája szerint az affektív 

temperamentumok az affektív zavarok szubklinikus manifesztációi [26]. A 

multifaktoriális eredetű hangulatzavarok azon fenotípusos komponensét írjuk le tehát az 

affektív temperamentumokkal, amelyek függetlenek a környezeti hatásoktól, és 

teoretikusan szinte kizárólag genetikailag determináltak [27]. Ezért endofenotípusként 

való értelmezésük szintén elfogadott [28]. Mivel az új ajánlások szerint a 
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hangulatzavarok esetén definitíven, élesen elhatárolt kategóriák helyett affektív 

spektrumot célszerűbb tárgyalni, az affektív temperamentumok - melyek segítségével 

szubklinikus, premorbid, vulnerábilis alcsoportokat tudunk leírni - alkalmasabbak 

lehetnek az affektív zavarok vizsgálatára, mint a klinikai diagnózisok. 

Akiskal öt affektív temperamentumot különböztet meg: a szorongó 

temperamentumot állandó aggodalmaskodás, a depresszív temperamentumot 

melankolikus, nyomott hangulat jellemzi. A hipertím temperamentum állandó 

felhangoltságot, míg a ciklotím temperamentum a nyomott és a felhangolt kedélyállapot 

közötti ingadozást feltételezi. Az irritabilis temperamentum esetén szkepticizmus és 

kritikusság, valamint dühös és erőszakos tendencia figyelhető meg. Tekintve, hogy 

temperamentumokról beszélünk, ezek a sajátságok a korai életszakaszoktól kezdve az 

élet végégig jellemzők maradnak.  

Az AT-ok azonosításának fontos szerepe van a hangulatzavarok 

klasszifikációjában, valamint prevenciójában, kezelésében és prognózisában [29]. A 

klasszifikáció szempontjából a tiszta depressziós állapot a depresszív, a tiszta mániás 

állapot a hipertím temperamentumból eredeztethető. Ugyanakkor ellentétes előjelű 

temperamentumok egyidejű manifesztációjából levezethető a diszfória vagy a kevert 

mániás zavar is [29]. Ciklotím temperamentumot hordozó egyén depressziója nagy 

valószínűséggel II. típusú bipoláris zavarként fog kiteljesedni [29]. Az AT-ok ezen 

kívül nem csak pszichiátriai kórképekkel, de személyiségzavarokkal is mutatnak 

összefüggést, úgymint a bordeline (ciklotím), nárcisztikus (hipertím és ciklotím), 

hisztrionikus (hipertím és ciklotím), elkerülő és dependens (depresszív) [29]. 

Ami az affektív temperamentumok örökletességét illeti, eddig a legtöbb adat a 

bipolaritás, valamint, a ciklotím és a hipertím alskála pontszámok összefüggését 

támasztja alá [30-33]. Ezek az eredmények a bipolaritás spektrum koncepcióját is 

erősítik, ahol a ciklotím temperamentum a patológiás állapot enyhe változata [34]. 

Habár számos szerző feltételezi, hogy az affektív temperamentumok egyéb 

hangulatzavarok kialakulásában is szerepet játszanak [34-36]; a teljes affektív 

spektrumot reprezentáló átlag populációban a familiáris anamnézis, az affektív 

temperamentumok, valamint a depressziós tünetek súlyosságának összefüggésére 

vonatkozó vizsgálatok hiányoznak az irodalomból. 
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1.5. A depresszió és a szorongás kapcsolata 

 

1.5.1. A szorongás, mint fenotípus 

 

A klinikus leggyakrabban a szorongással, mint tünettel találkozik elsősorban.  

Bármely állapothoz társulóan akkor beszélünk szorongásról, ha tárgy nélküli vagy 

irracionális félelem, illetve bizonytalanság érzése lép fel típusos vegetatív tünetek 

kíséretében, úgy mint verejtékezés, remegés, szájszárazság, szapora pulzus stb. [37]. 

Más megközelítésben a szorongást mint a negatív emóciók elhatalmasodását 

értelmezhetjük. Spielberger terminológiája szerint ezt nevezzük „állapotszorongásnak” 

(state-anxiety) [38]. Ez a tünetcsoport átmenetileg egészséges embereken is 

megjelenhet, és enyhe esetben legtöbbször pszichiátriai teendőt nem igényel. 

Az irodalomban leírták, hogy egyes személyek azonban minimális stressz, vagy 

megpróbáltatás hatására igen kifejezett szorongással reagálnak és adott körülmények 

között (pl. olyan munkakör, amelyben naponta szerepelni kell, gyakori a 

konfliktushelyzet stb.) komoly problémát okoz a páciensnek, ezért akár szaksegítséget 

keresnek panaszaik enyhítésére. Az ezzel a hajlammal jellemezhető személyiséget 

szorongó személyiségnek nevezik, és mint általában a személyiségvonásokra, erre is az 

vonatkozik, hogy veleszületett, örökölhető hajlamot jelent, a személyiség stabil, életen 

át meglévő része marad és nem minden esetben jelent problémát a páciens számára. Ezt 

a vonást Spielberger vonás-szorongásnak (trait-anxiety) nevezi [38]. Hasonló 

megközelítés szerint, bár eltérő paradigmarendszerben Akiskal a szorongó vonást, mint 

affektív temperamentumot írja le. Ebben a modellben az örökletes affektív spektrum 

részeként értelmeződik a szorongásra való hajlam a depresszív, a ciklotím, az irritábilis, 

valamint a hipertím temperamentum mellett [1]. A szorongásra való hajlammal 

jellemezhető egyéneknél gyakrabban alakul ki szorongásos és depressziós zavar, 

valamint gyakoribb a terápiarezisztens eset és rosszabb a prognózisuk is, ezért a 

szorngás-vonás, vagy temperamentum biológiai hátterének tisztázása rendkívüli 

jelentőséggel bír [37, 39]. 

Ha a szorongás tartósan fennáll, súlyosabb kórképek kialakulásához vezethet, 

melyeket összefoglalóan szorongásos zavaroknak nevezünk. A kórkép megjelenési 

formája, lefolyása, prognózisa alapján számos önálló szorongásos zavart 
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különböztetünk meg a jelenleg használatos nevezéktanban. Idetartoznak a generalizált 

szorongásos zavar, a pánik szindróma, a fóbiák, a kényszeres zavarok, konverziós 

zavarok, a poszt-traumás stressz zavar stb. Ezeknek a komplex klinikai zavaroknak a 

hátterében feltételezhetően igen heterogén és különböző etiológia állhat. Jelen 

dolgozatban szereplő vizsgálatok ezekre az önálló kategóriákra nem terjednek ki. 

 

1.5.2. A depresszió és a szorongás összefüggése 

 

Míg a szorongás a negatív emóciók megnövekedett mennyiségével, a depresszió 

a pozitív emóciók hiányával jellemezhető, tehát mindkét esetben az érzelmi élet 

zavaráról beszélünk. Ezért nem meglepő, hogy a két zavar összefüggése régóta 

napirenden van a pszichiátriában. A korábbi terminológiában használatos neuroticitás a 

szorongásra, valamint a hangulati labilitásra való hajlamot fejezte ki. A leíró jellegű új 

nozológiai rendszerekben a neurózis, mint szindróma megszűnt, helyette két külön 

csoport alakult: az affektív zavarok és a szorongásos zavarok csoportja. Ugyanakkor ez 

a két kategória nem különíthető el élesen és egyértelműen a gyakorlatban (még kevésbé 

szubklinikus formákban), éppen ezért a két állapot definíciója gyakran összemosódik. 

Tovább bonyolítja a képet, hogy a két megfogalmazás differenciálásának biológiai 

alapja egyelőre tisztázatlan, sőt úgy tűnik, hogy egyes neurotranszmitter rendszerek 

mindkét állapot kialakításában részt vesznek (pl.: noradrenalin, szerotonin) [40]. Az 

epidemiológiai felmérések szerint a depresszió egyik leggyakoribb tünete a szorongás; a 

depressziós zavarok leggyakoribb komorbid kórképei a szorongásos zavarok; valamint 

szorongásos zavarban szenvedő betegeknél nagyarányban alakulnak ki depressziós 

tünetek is. A becslések szerint a major depresszióban szenvedőknél több mint 60%-ban 

komorbid szorongásos zavar is diagnosztizálható. A US National Comorbodity Survay 

felmérése szerint a depressziósok körében 24% valamilyen fóbiás zavarban, 27% 

szociális fóbiában, 19,5% poszt-traumás stressz zavarban, 17% generalizált 

szorongásban, 10% pánik szindrómában szenved. A két kategória elválasztása a klinikai 

gyakorlatban sokszor komoly problémát jelent [41].  

A korábbi, pusztán klinikai megfigyeléseken alapuló neurózis elmélet 

relevanciája újabban ismét felmerült. Egyre több tudományos adat utal arra, hogy a 

depresszió és a szorongás közös neurobiológiai háttérből kiinduló zavar. Az eddigi 
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kutatások szerint mindkét zavarban a szerotonerg és a noradrenerg rendszer egyaránt 

érintett [40] és a két kórkép genetikai háttere is – részben – közös lehet. 

Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint pszichiátriailag egészséges nők körében 

az 5-HTTLPR S allélját hordozók szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a Zung 

Depresszió Skála fizikai-vegetatív alskáláján [42], a STAI-T skálán [43], valamint a 

TEMPS-A skála depresszív, szorongó, ciklotím, valamint irritábilis alskálákon [28], 

amely jellemzők mindegyike a neuroticitás fogalomkörébe sorolhatók. A két állapot 

közös eredetére utal az a tény is, hogy az SSRI típusú antidepresszivumok hatékonyan 

alkalmazhatók mind depresszió, mind szorongásos zavar esetén. Mivel mindkét zavar 

hátterében feltételezhető a szerotonin transzporter gén szerepe, vizsgálatsorozatunkban 

mind a depressziós, mind pedig a szorongásos tünetek elemeztük.  

 

 

1.6. A depresszió és a szorongás genetikai háttere 

 

Hasonlóan számos egyéb pszichiátriai betegséghez, a depresszió családi 

halmozódása, örökletessége régóta ismert. A hangulatzavarok örökletességét temérdek 

vizsgálat támasztotta alá, ugyanakkor jelenleg is folynak a kutatások azoknak a 

specifikus géneknek az azonosítására, melyek konkrétan részt vesznek a depresszió 

kialakulásában. A családvizsgálatok azt mutatják, hogy depressziósok elsőfokú rokonai 

körében 2-3-szoros a kockázat major depressziós zavarra (MDD), korábbi kezdettel és 

jellemzőbb a visszatérő forma, mint az átlag populációban [44-46]. A depresszió családi 

halmozódását régóta megfigyelték, ami azonban nem azonos a betegség genetikailag 

örökölhetőségével, hiszen a tanulható viselkedésmodellek, minták, szocio-demográfiai 

és kulturális környezet szintén hasonló hatásokkal van az egymást követő generációkra 

[16]. Mono- és dizigóta ikrekkel végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a depresszió 

környezeti hatástól függetlenül, 33-70%-ban örökölhető. Az adoptiós vizsgálatok arról 

számolnak be, hogy depressziós örökbefogadó szülők esetén sokkal nagyobb hajlam 

mutatható ki MDD-re biológiai rokon, mint az adoptált hozzátartozó körében [47-49]. A 

genetikai vizsgálatok a bipoláris és az unipoláris zavar közös alapját is kimutatták [33]. 

A kapcsoltsági vizsgálatok (linkage analízis) nem eredményeztek replikálható 

összefüggést, talán azért, mert a depresszió egy olyan komplex zavar, amelyben nem 
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azonosítható be egyetlen, a patológiáért felelőssé tehető genetikai lókusz. Számos DNS 

szekvenciát írtak le, melyek a bipoláris zavarral mutatott szignifikáns kapcsolatot (4p16, 

4q35, 6q, 8p, 10p12, 10q25, 12q23-24, 13q32, 16p13, 17q, 18p11, 18q21, 18q22-23, 

21q22.3, 22q11-q12, Xq26-q28). Az unipoláris depresszió esetén kevesebb adat áll 

rendelkezésre [16], [50]. 

A linkage vizsgálatoknál jóval megbízhatóbb és informatívabb depresszió esetén 

a kandidáns gének funkcionális polimorfizmusaival végzett asszociációs vizsgálatok. A 

depresszió hátterében feltételezett számos molekula génjével végeztek asszociációs 

vizsgálatokat, úgymint glukokortikoid receptor, szerotonin transzporter gén, szerotonin 

2A receptor gén, tirozin-hidroxiláz gén, triptofán hidroxiláz 2 gén, katekol-o-

metiltranszferáz gén és clock-gének. Jelen fejezetben kizárólag azokat a géneket 

mutatjuk be, melyekkel többszörös replikációs vizsgálatokat végeztek, és amelyek a 

depresszió genetikájával foglalkozó jelentős meta-analízisekbe bekerültek.  

A legtöbbet vizsgált szerotonin transzporter génpolimorfizmusa az 5-HTTLPR 

(5-HT transporter gene- linked polymorphic region), melyről részletesebb leírás a „A 

szerotonin transzporter genetikája” c. fejezetben található. Az idevonatkozó meta-

analízis eredménye szerint az 5-HTTLPR mérsékelt összefüggést mutat a bipoláris 

zavarral és az öngyilkos magatartással, valamint a depresszióhoz társuló 

személyiságvonásokkal [50-52]. Összességében azonban az 5-HTTLPR és a major 

depressziós epizód között nem mutatható ki szignifikáns asszociáció [51-54]. A másik 

szerotonin transzporter gén polimorfizmus, melyet többszörösen vizsgáltak 

depresszióval összefüggésben, a 3. intronban elhelyezkedő VNTR polimorfizmus, 

mellyel a depressziós zavarok nem mutattak szignifikáns összefüggést [51, 52, 54].  

További számottevő kandidáns gén a szintén a szerotonerg rendszerhez tartozó 

triptofán hidroxiláz 2 gén (TPH2), mely által kódolt fehérje a szerotonin szintézis 

folyamatában játszik szerepet. A TPH2 génben elhelyezkedő SNP-k és haplotípus 

asszociációs vizsgálat összefüggést mutatott mind az MDD-vel, mind a szuicidummal 

[55]. A TPH2 speciális, ún. funkcióvesztő mutációját szignifikánsan gyakoribbnak 

találták MDD-ben szenvedők körében [56]. Ugyanakkor replikációs vizsgálatban nem 

sikerült ugyanezeket az összefüggéseket megerősíteni [57, 58].  
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A szerotonin 2A receptor gén aminosavcserével járó T102C polimorfizmusa, 

valamint a tirozin hidroxiláz génben található ismétlődéses polimorfizmus szintén nem 

mutatott összefüggést a depresszióval [59]. 

Újabb hipotézis szerint az excesszív kortikotropin aktivitás által előidézett 

neurotoxicitás az, ami a hippokampalis sejtek károsodását idézi elő, és ez vezet a 

depresszió vezető tüneteinek kialakulásához. A feltételezések szerint genetikailag 

meghatározott lehet a neurotoxikus és neuroprotektív folyamatok egyensúlya [60]. Így a 

neuroprotekcióban jelentős szerepet játszó BDNF génje szintén a depresszió genetikai 

vizsgálatainak középpontjába került eddig nem egyértelmű eredményekkel [50, 61].  

A szorongás esetében szintén család- és ikervizsgálatok utalnak arra, hogy a 

szorongás hátterében örökletes komponens is áll [62]. Pánik-szindrómában szenvedők 

elsőfokú rokonai között 8% a betegség előfordulása szemben az átlagpopulációra 

jellemző 2%-kal. Monozigóta ikerpár esetében a pánik-zavar konkordanciája 45% , míg 

dizigóta esetében 15%. További adatok arra utalnak, hogy a szorongásvonás 

kialakulásának 30%-áért genetikai faktorok tehetők felelőssé [63]. Számos kandidáns 

gént tanulmányoztak a szorongással összefüggésben, melyek nagyrészt átfednek a 

depresszióban vizsgált génekkel. A klasszikus anxiolítikumok hatásmechanizmusa 

alapján a GABAerg rendszer génjeit vizsgálták széles körben, azonban eddig nem 

azonosítottak szignifikáns összefüggést. Szintén többszörösen vizsgálták a szerotonerg 

rendszer genetikáját, de nem volt kimutatható replikálható összefüggés. [63]. Az utóbbi 

időben a szorongás szempontjából új rendszerek, úgy mint az adrenerg, [63], 

dopaminerg [64], adenozinerg [65] és a kolecisztokinin [63] neurotranszmisszió génjeit 

kezdték vizsgálni eddig heterogén eredményekkel. A szerotonin transzporter gén 

polimorfizmusait, az 5-HTTLPR [66, 67] és a 3’ VNTR polimorfizmust [68] szintén 

vizsgálták szorongással összefüggésben (ld. A szerotonin transzporter gén szerepe az 

affektív zavarokban c. fejezetben). A szerotonin transzporter génnel összefüggésben a 

neuroticitás személyiségvonással kapcsolatban írtak le konzekvens eredményeket.  

 

1.7. Az antidepresszívumok fő célpontja: a szerotonerg rendszer 

 

A legtöbb ma ismert hangulatjavító gyógyszer a szerotonerg rendszer valamely 

komponensén keresztül fejti ki hatását. Tekintve, hogy az affektív zavarok 
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patomechanizmusával kapcsolatos teóriákat elsősorban a farmakológiai tapasztalatok 

alapján dolgozták ki, a szerotonerg rendszer az egyik legfontosabb célpont a 

hangulatzavarokkal, illetve a szorongással foglalkozó kutatásokban.  

A szerotonerg rendszer számos központi idegrendszeri funkció, mint pl.: étvágy, 

alvás, kogníció, percepció, fájdalom, hangulat stb. szabályozásában vesz részt. A 

szerotonerg pályák a mediális és dorzális raphe magokból indulnak ki, és a bazalis 

ganglionok, a limbikus lebeny és az agykéreg felé vetülnek. A szerotonerg 

neuronhálózat rendkívül divergens, egyes számítások szerint egyetlen neuron kb. 

500 000 másik neuronnal létesít kapcsolatot. [69-71]. 

A szerotonin (5-hidoxitriptamin, 5-HT) a biogén aminok családjába tartozó 

legősibb neurotranszmitter. A primordialis szerotonin receptor leszármazottjainak 

tekinthető minden más biogén amin - muszkarinerg, dopaminerg, adrenerg - receptor. A 

szerotonin molekulát 1949-ben fedezték fel és vazokonstriktív hatása miatt nevezték 

szerotoninnak. A 70-es években elindult intenzív kutatások kimutatták a szerotonin 

különböző folyamatokban betöltött szerepét, úgymint az étvágy [72, 73], a szexuális 

funkció [73], a hőszabályozás [74], a motoros aktivitás [75] a neuroendokrín 

szabályozás [76], a memória és tanulás [77], az alvás-ébrenlét ciklus [78], a fájdalom 

[79], az agresszió [80], az impulzivitás [80], a szorongás [81], és a hangulat [82] 

szabályozásában. A szerotonin főként a központi idegrendszerben termelődik és fejti ki 

hatását, de a perifériás szövetekben, mellékvesében, a gyomor-bél traktusban és a 

vérlemezkékben is megtalálható [83]. Mivel a szerotonin sokféle központi idegrendszeri 

folyamat regulációjában vesz részt, számos mentális zavarral kapcsolatban felmerült a 

szerotonerg rendszer potenciális patogén szerepe. Ilyen pszichiátriai zavarok az affektív 

zavarok, a szorongás, az evés zavarok, az obszcesszív-kompulzív zavarok, a pánik zavar 

és a szkizofrénia [71]. Számos gyógyszermolekulát fejlesztettek ki az említett mentális 

zavarok kezelésére, amelyek éppen a szerotonerg rendszeren keresztül hatnak [71].  

A szerotonin (5-HT) az esszenciális triptofán aminosavból szintetizálódik. A 

triptofán a szerotoninnal ellentétben átjut a vér-agygáton, azonban a carrier molekuláért 

más neutrális aminosavakkal kell versengnie, ezért az agy triptofán ellátását ennek az 

uptake mechanizmusnak a sebessége határozza meg. Az agyba bejutott triptofánt a 

szerotonin szintézis sebesség-meghatározó lépéseként a triptofán-monooxigenáz 

hidroxilálja és az így létrejött 5-hidroxi-triptofán az axon terminálisba transzportálódik. 
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Utolsó lépésben az aromás-aminosav-dekarboxiláz közreműködésével kialakul a 

szerotonin molekula [84]. A szinaptikus térbe történő felszabadulás után a szerotonin 

visszakerül a sejtbe a szerotonin transzporter segítségével. A szerotonin 5-hidroxi 

indolacetát savvá való lebontását a mitokondriális monoamino-oxidáz-A végzi [84]. 

Elsőként 1979-ben különítették egymástól az 5HT-1 és 2 típusú receptorokat, 

azóta folyamatosan bővül a leírt a receptorok száma. Eddig 18 féle szerotonerg receptort 

sikerült azonosítani különböző struktúrával, funkcióval és anatómiai elhelyezkedéssel. 

A szerotonerg receptoroknak 7 családját vagy csoportját különböztetjük meg, melyeket 

arab számmal jelölünk. A családokon belül alcsoportokat is megkülönböztetünk sajátos 

farmakológiai tulajdonság, molekuláris felépítés vagy jelátviteli mechanizmus alapján 

és ezeket latin betűvel jelöljük [85]. Ezeknek az altípusoknak a száma folyamatosan 

növekszik a receptorokat kódoló gének különböző izoformáinak felfedezésével. A 

szerotonin receptorok - az 5-HT3 kivételével - mind G-proteinhez kötött ún. metabotrop 

receptorok (2. Táblázat).  

A szerotoninnak a felnőtt agyban megfigyelhető szabályozó funkcióján kívül 

rendkívül fontos szerepe van a központi idegrendszer fejlődésének korai szakaszában, 

amikor a sejt proliferáció, sejt migráció és differenciálódás szabályozásában vesz részt 

[86, 87]. Ezen kívül a szerotonerg rendszer számos különböző neurotranszmitter 

rendszerrel áll kölcsönhatásban befolyásolva azok funkcionális diverzitását [87]. 

A szinaptikus térbe felszabadult szerotonin idegsejtbe történő visszavételében 

(reuptake) a szerotonin transzporter (SERT) működik közre. A SERT 12 

transzmembrán doménből álló molekula, amelynek aktív működését a Na+ /Cl- gradiens 

határozza meg. A SERT antagonizálásán keresztül hatnak a triciklusos és a szelektív 

szerotonin reuptake inhibitor (SSRI) típusú antidepresszívumok. A legmagasabb SERT 

denzitást a raphe magokban és a szerotonerg neuronok által innervált kortex, 

entorhinalis kortex, hippokampusz, amygdala, substantia nigra, putamen, valamint a 

hipothalamusz területén mértek [84]. A legújabb kutatások szerint a szerotonin 

transzporter genetikai variánsai a szinaptikus tér szerotonin koncentráció befolyásolása 

révén valószínűleg nagy jelentőséggel bírnak számos pszichiátriai zavarban [87]. 
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2. Táblázat A legfőbb szerotonerg receptorok tulajdonságai  

Receptor Kromo- 
szóma Lokalizáció Funkció Farmakológiai 

szerep 

Dorsal és median raphe 
magok 
(Preszinaptikus) 

Hőszabályozás, Szorongás 
Szexuális funkció 

5-HT1A 5q11.2-13 Hippokampusz, Septum, 
Amygdala 
Kortikalis limbikus area, 
Frontalis kortex, Entorhinalis 
kortex, Agytörzs, Gerincvelő 

Lehangoltság, Agresszió 
Kardiovaszkuláris funkció 
Memória / tanulás, Izom görcs, 
Tremor, Ataxia, Delírium 

Anxiolítikus, 
antidepresszív 
szerek 
 

5-HT1B 6q13  

5-HT1D 1p34.3-
36.3 

Substantia nigra, Gl. 
Pallidus, Coll. superior 
N. caudatus, putamen, N. 
accumbens 

Locomotoros aktivitás 
Hőszabályozás, Szorongás 
Depresszió, Migrén, Gyulladás 
Vasodilatatio  Migrénellenes 

szerek 

5-HT1E 6q14-15 
N. caudatus, putamen, 
bazális ggla, amygdala 
Hippokampusz  

? ? 

5-HT1F 3p12 Kortex, dorsalis raphe 
magok ? ? 

5-HT2A 13q14-21 
Perifériás idegrendszer, 
Bazális ggla., Nn. Olfactorii, 
Agytörzs, Neokortex 

Endokrín működés, Motoros 
kontroll, 
Kényszeres viselkedés, Alvás, 
Pszichózis/ szkizofrénia, 
Érzelem, Kogníció 

Antidepresszívumo
k, atípusos 
antipszichotikumo
k, migrénellenes 
szerek 

5-HT2B 2q36.3-
37.1 

Perifériás idegrendszer 
Limbikus rendszer 

Bélműködés, Pánik, szorongás 
Migrén ? 

5-HT2C Xq24 Substantia nigra, Gl.Pallidus, 
Kortex, Tub. olfactorius 

Lokomotoros aktivitás, Migrén, 
Hypophagia 

Antidepresszívumo
k, atípusos  
antipszichotikumo
k, migrénellenes 
szerek 

5-HT3
* 11 

Perifériás idegrendszer, 
Entorhinalis kortex, 
Amygdala, Agytörzs, 
Frontalis kortex, 
Hippokampusz  

Hányinger, hányás, 
Táplálkozás, 
Bélmozgás, Szorongás, 
Memória/ 
tanulás, Megvonási tünetek 

Antiemetikumok, 
Addikció 
kezelése? 
 

5-HT4 5q31-33 

Perifériás idegrendszer, 
Szív, Gl. Pallidus, Striatum,, 
N. accumbens, Substantia 
nigra, Limbikus rendszer 

Táplálkozás, Bélműködés, 
Visualmotoros funkció, 
Érzelem / hangulat, 
Memória/tanulás 

? 

5-HT5A 7q36.1 
Kortex, Hippokampusz 
Bulbus olfactorius, 
Cerebellum 

Motoros kontroll, Táplálkozás 
Szorongás, Érzelem / hangulat ? 

5-HT5B 2q11-13    

5-HT6 1p35-36 Limbikus rendszer 
Kortex 

Pszichózis, Érzelem / hangulat 
,Memória/tanulás ? 

5-HT7 10q21-24  ? ? 
* az egyetlen nem 7 transzmembrán domén szerkezetű, nem G-protein kapcsolt receptor. Az 5-

HT3 receptor homopentamer szerkezetű, kationcsatorna működésű receptor. 
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1.7.1. A szerotonin transzporter genetikája 

 

A szerotonin transzporteren keresztül ható szelektív szerotonerg visszavétel 

gátló (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI) típusú antidepresszívumok sikeres 

bevezetése óta a szeroptonin transzporter gén vizsgálata kiemelt jeletőségű vált. A 

szerotonin transzporter génje (SLC6A4) a 17. kromoszóma hosszú karján helyezkedik 

el (17q11.1-2) 31 kilobázis terjedelemben [87, 88]. Míg a fehérjét meghatározó 14 exon 

a gén 3’ végén, a transzkripció szabályozásáért felelős elemek az 5’ végen 

helyezkednek el (3. ábra). Pszichiátriai zavarokkal összefüggésben két polimorfizmust 

vizsgáltak a leggyakrabban. Az egyik a 3. intronban (korábban 2. intronként írták le) 

elhelyezkedő VNTR polimorfizmus, melynek 3 leggyakoribb alléljával végeztek 

számottevő vizsgálatokat [89-91]. A polimorfizmus különböző formáiban 17 

bázispárnyi szakasz ismétlődik leggyakrabban  9, 10 vagy 12-szer. Az allél eloszlások 

nagy variációt mutatnak az eltérő etnikumokban. Funkcióját tekintve, a polimorfizmus 

jelentős transzkripciót szabályozó (enhancer) hatását írták le annak ellenére, hogy a 

VNTR nem kódoló és nem promoter régióban található [89, 92]. A 12-ismétldődéssel 

járó forma esetén magasabb transzkripciós aktivitást írtak le, valószínűleg a nagyobb 

számú transzkripciós elemszámnak köszönhetően, vagy azért mert az így kialakult DNS 

méret optimálisabb a transzkripciós faktorok bekötődéséhez [91]. A transzkripció 

szabályozásán keresztül a polimorfizmusnak feltehetőleg szerepe lehet az idegrendszer 

és a szinaptikus plaszticitás fejlődésében is [93]. Bár bizonyos adatok vannak arról, 

hogy ez a polimorfizmus összefüggésben állhat unipoláris major depresszióval [90] az 

eredmények ellentmondóak [91]. 

A másik jelentős polimorfizmus a promoter régióban található 44 bázispár 

inzerció/deléció (5-HT transporter gene- linked polymorphic region, 5-HTTLPR). Attól 

függően, hogy inzerció vagy deléció van jelen, a polimorfizmus két leggyakoribb 

variációja a 484 bázispárnyi rövid (short, S) és az 528 bázispárnyi hosszú (lenght, L) 

forma. Az 5-HTTLPR-t illetően a szerotonin transzporter funkcióját befolyásoló hatását 

sikerült bizonyítani. Az eredeti közlemény szerint az S allél esetén a SERT 

transzkripciója alacsonyabb sebességgel történik, ezért a szerotonin reuptake 

mechanizmus kevésbé lesz hatékony, míg L allél jelenlétében az átíródás kb. 2-szer 

gyorsabb, így a szerotonin visszavétel fokozott. A homozigóta LL genotípusú sejtekben 
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a szerotonin transzporter mRNA stady-state koncentrációja 1.4-1.7 –szer magasabb, 

mint a homozigóta SS vagy heterozigóta SL genotípusú sejtekben. A szerotonin 

visszavétel 1.9-2.2-szer nagyobb volt homozigóta LL sejtekben, mint az S allél 

hordozókban [67]. Ugyanakkor más szerzők a homozigóta SS genotípus eltérését írják 

le az L hordozókhoz képest és az SL, valamint LL között nem találtak szignifikáns 

különbséget [94, 95].  Számos egyéb megközelítésben, úgy mint immortalizált raphe 

sejtek [96], post-mortem raphe mRNA koncentráció [97], vérlemezke szerotonin uptake 

és tartalom [98] clomipramin és fenfluramin kezelésre adott szerotonerg válasz [99, 

100], triptofán deplécióra adott hangulatváltozás [101], valamint SPECT vizsgálatok 

[102] arra utalnak, hogy az S allél jelenlétében a szerotonin transzporter kevesebb 

számban áll rendelkezésre és ezáltal a szerotonin visszavétel csökkent [103].  

Az 5-HTTLPR allél és genotípus eloszlása meglehetősen nagymértékben változó 

a különböző népcsoportok körében [93, 104]. Kaukázusi populációban az S allél 

gyakorisága 43%, a genotípus eloszlás: LL – 32%, SL – 49%, SS – 19% [105]. 

 

3. Ábra A szerotonin transzporter gén felépítése és az 5-HTTLPR elhelyezkedése a génben  [89] 
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A két leggyakoribb allél (S allél 14, valamint L allél 16 ismétlődéssel) mellett az 

irodalomban leírtak 15, 19, 20 és 22 ismétlődéssel járó formát is, ezek azonban jóval 

ritkább számban vannak jelen a populációban [104, 106-108]. Újabban az 5-HTTLPR L 

alléljában elhelyezkedő A/G SNP-t azonosították, ami G allél esetén (LG) S allélként 

funkcionál, azonban ennek a polimorfizmusnak a jelentősége még bizonytalan [109]. 

A direkt, transzkripciós hatékonyságot érintő polimorfizmusok mellett ma egyre 

nagyobb szerepet kapnak az SNP-k. Attól függően, hogy az adott DNS régió mennyire 

változatos, azaz mennyire polimorf, nagyobb, vagy kevesebb számban találhatók SNP-

k. A szerotonin transzporter gén SNP térképét a 4. ábra szemlélteti. Mivel a 

rekombináció során egyes génszakaszok gyakrabban cserélődnek ki egymással, van arra 

mód, hogy megbecsüljük, hogy mely SNP-k cserélődnek együtt, azaz két SNP között 

mekkora a kapcsoltsági fok. Ezáltal lehetőségünk van egy genetikai vizsgálat 

megtervezésénél úgy megválasztanunk a vizsgálni kívánt SNP-ket, hogy azok a gént, 

vagy egy részletét képviseljék (pl.: promoter régiót).  

 

4. Ábra  A szerotonin transzporter gén SNP-térképe  

 

 
Az Európai Nukleotid Adatbázis honlapján (www.ensembl.org) generálható ábra. A 

polimorfizmusok allélvarianciáját nyomtatott latin betűvel jelölik az ábrán (pl.: Y=A/G). A 

különböző színek a különböző génrégiókra utalnak. Bekeretezett négyzetben az rs140700 SNP 

látható, amely polimorfizmussal saját vizsgálatunkban fontos összefüggést írtunk le. 
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1.7.2. A szerotonin transzporter gén szerepe az affektív zavarokban 

 

Számos kutatócsoport vizsgálta a szerotonin transzporter gén szerepét különböző 

pszichiátriai zavarokban, azonban a legintenzívebb kutatások azokon a területeken 

figyelhetők meg, amely zavarok kezelésében fontos szerepet játszanak a szelektív 

szerotonin transzporter inhibitorok, tekintve, hogy a szeretonin transzporteren keresztül 

fejtik ki hatásukat. A korszerű terápiás protokollok ma már elsőként választandó 

gyógyszercsoportként az SSRI-okat jelölik meg mind az affektív, mind pedig a 

szorongásos zavarok többségében. Mivel ezeknek a kórképeknek a pathomechanizmusa 

máig nem ismert pontosan, valamint nagy nehézséget okoznak a terápiarezisztens 

esetek, érthető módon az érdeklődés fókuszába kerültek a genetikai vizsgálatok.  

Releváns állatkísérletes adatok szerotonin transzporter gén kiütött (knockout, 

KO) egerekkel végzett vizsgálatokból származnak. Wellman és mtsai SERT knockout 

egerekben csökkent stressz-tűrőképességet és magasabb depressziós tüneteket mértek 

[110]. Egy másik vizsgálatban csökkent felderítő magatartást, megnövekedett szorongás 

és depresszív viselkedést találtak SERT KO egerekben [111]. 

A legtöbb pszichiátriai zavarral kapcsolatos adatot az 5-HTTLPR 

polimorfizmussal összefüggésben írtak le. Lesch és mtsai (1996) szignifikáns 

összefüggést mutatott ki az 5-HTTLPR és a neuroticizmus között és azt találta, hogy az 

S allél hordozók magasabb pontszámot érnek el, mint a homozigóta LL genotípusúak 

[105]. Ezt a vizsgálatot azóta jónéhány munkacsoport megismételte és az eredmények 

nem erősítették meg minden esetben az eredeti összefüggést [91, 112, 113]. A 

neuroticitáson, mint szorongásra hajlamos személyiségvonáson kívül szorongásos 

zavarokban szintén vizsgálták az 5-HTTLPR polimorfizmus szerepét. Saját 

vizsgálatainkban pszichiátriai szempontból egészséges nők esetében szignifikáns 

összefüggést találtunk az 5-HTTLPR S allélja, valamint a neuroticitással összefüggő 

pszichometriai skálák között [114, 115]. 

A bipoláris depresszió és az 5HTTLPR S alléljának kapcsolatát néhány 

munkacsoport szignifikánsnak találta, mások ezt nem tudták kimutatni [54, 116]. 

Nagyszámú közlemény arról számol be, hogy az S allél gyakoribb major depresszióban 

szenvedők körében, mint a kontrolcsoportban [52, 53, 117, 118], míg mások nem tudtak 
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kimutatni szignifikáns összefüggést [59, 119]. Munkacsoportunk korábban a 

szubklinikus depresszió, szorongás, valamint az affektív temperamentumok és az S allél 

közötti szignifikáns kapcsolatot írta le [28, 42, 43]. Willeit és mtsai azt találták, hogy az 

L allél a melankólikus depresszióval, az S allél pedig az atípusos depresszióval van 

összefüggésben és azt a következtetést vonták le, hogy az 5-HTTLPR nem az affektív 

zavarok kialakulására hajlamosít általánosságban, hanem inkább a hangulatzavar 

manifesztációját befolyásolja [120]. Az S allél szerepét szezonális affektív zavarban is 

leírták [121]. Szuicidum, illetve impulzivitás és violens viselkedés kapcsán szintén 

vizsgálták az 5-HTTLPR hatását, azonban az erre vonatkozó adatok nem konzisztensek 

[91].  

 Az 5-HTTLPR polimorfizmust nem csak a pszichiátriai tünetekkel 

összefüggésben, hanem agyi aktivitási, valamint neuroanatómiai eltérések tekintetében 

is vizsgálták. Úgy tűnik, hogy az 5-HTTLPR mind a preforntális kortex, mind pedig az 

amygdala aktivitással összefügg. Kognitív teszt végzése közben vizsgálták az alanyok 

agyi aktivitását és azt találták, hogy az S allél hordozók körében magasabb aktivitás 

mutatkozott a prefrontális kortexben, különösen az anterior cingulata területén, mint a 

homozigóta LL genotípusú személyek esetén. Egy másik vizsgálatban félelemkeltő 

inger hatására magasabb amygdala aktivitást észleltek az S allél hordozókban az LL 

genotípusúakhoz képest [122]. Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy a 

szerotonerg funkció fontos szerepet játszik az agy külső ingerekre adott emocionális 

válaszaiban [93]. Pezawas és mtsai (2005) arról számolnak be, hogy az S allél hordozók 

szürkeállományának volumene különösen az elülső cinguláris kortex és az amygdala 

területén csökkent. Ez a két régió a félelmet keltő ingerek feldolgozásában játszik fontos 

szerepet. A két terület közötti kapcsolat csökkent S allél hordozókban, ami arra utal, 

hogy központi idegrendszer fejlődése során zavart szenvedhetett ez a szabályozó 

rendszer [123]. 

A szerotonin transzporter gén hatását az idegrendszer fejlődésében, érésében és 

differenciálódásában is kutatják. A szerotoninnak, mint mitogén és morfogén faktornak  

modulációs szerepét írták le a kortex fejlődésében [124]. Morfológiai vizsgálatok azt 

igazolták, hogy a szerotonin, mint differenciáló szignál a neokortex, valamint 

szubkortikális struktúrák fejlődését és plaszticitását befolyásolja [93]. Génkiütött 

rágcsálókban a kéreg szomatoszenzoros területeinek zavart fejlődését okozta a 
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szerotonin transzporter inaktivitása. Heterozigóta knockout állatokban a szerotonin 

transzporter csökkent előfordulása szintén mérhető malformációt idézett elő az agy 

fejlődésében. A szerotonin transzporter csökkent mennyiségű expresszálódása hasonló 

állapotot jelent, mint a humán S allél hordozás, így feltételezhető a szerotonin 

transzporter gén variánsok szerepe a neuronális fejlődésben. Ezek az adatok arra 

utalnak, hogy az S allélnak nem közvetlenül a betegség patomechanizmusában, mint 

inkább a betegségre való genetikai prediszpozícióban van jelentősége [93]. Az agy és a 

neuronális plaszticitás fejlődésében szintén felmerült a gén-környezet, illetve gén-gén 

interakció szerepe [93, 125].  

Ha bár kétségtelen, hogy az 5-HTTLPR polimorfizmus szerepe rendkívül 

jelentős a transzporter működése szempontjából, a génátíródás regulációról szóló, egyre 

növekvő irodalom alapján feltételezhető, hogy annak leírására egyetlen bináris változó 

nem elég érzékeny az egyének közötti finom különbségek mérésére. Az 5-HTTLPR és a 

depresszió kapcsolatával foglalkozó irodalom ellentmondó adatain túl szintén ezt a 

feltételezést erősíti a humán genom egyre kiterjedtebb tanulmányozása. A legújabb 

adatok arra utalnak, hogy a korábban funkció nélkülinek tartott intronikus, illetve 

intergenetikus régiók ma még nem ismert módon épp a génátíródás komplikált, 

rendkívül kifinomult szabályozásában vesznek részt és épp ebben a szofisztikált 

szabályozó rendszerben rejlik az emberi szerveződés kifinomultsága. A különböző 

szakaszok hatása a génszabályozásra ma még nem ismert módon összegződik és a 

génátíródás regulációja ily módon válhat rendkívül változatossá. Ezeknek a 

génszakszoknak az összeadódását modellezi például a haplotípus vizsgálat. 

A szerotonin transzporter gén haplotípusainak és a depresszió összefüggéséről 

kevés adat áll rendelkezésre. Zaboli és mtsai major depressziós zavarban és 

szkizofréniában szenvedők körében elemezték a szerotonin transzporter gén 

haplotípusait. A vizsgált polimorfizmusok az 5-HTTLPR, az Stin2, az rs140701 és az 

rs1042173 voltak. Az elemzések szerint egyik polimorfizmus egyedi hatásával sem 

mutatott szignifikáns asszociációt a két betegcsoport. A haplotípusok összefüggést 

mutattak a szkizofréniával, míg a depresszióval nem volt kimutatható kapcsolat. 
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1.7.2.1. Az 5-HTTLPR szerepe az affektív zavarok kialakulásában jelentős gén-

környezet és  gén-gén interakciókban 

 

Az újabb koncepciókban a depresszió és az 5-HTTLPR kapcsolatát gén-

környezet (gene-environment, G x E) modellben vizsgálják. A depresszióval 

összefüggésben a legtöbbet vizsgált környezeti hatás a negatív vagy stresszkeltő 

életesemények (3.Táblázat). Caspi és mtsai kimutatták, hogy gyakoribb és súlyosabb 

depresszióval reagálnak stresszkeltő életeseményekre az S allélt horodzó egyének, mint 

a homozigóta LL genotípusúak [126]. Kendler és mtsai ikervizsgálatban bizonyították, 

hogy az S allél hordozók érzékenyebben reagáltak a depresszív életeseményekre, mint a 

nem hordozók [24]. Wilhelm és mtsai arról számoltak be, hogy negatív 

életeseményekkel interakcióban szignifikánsan prediktorértékű volt az 5-HTTLPR 

státusza, míg önmagában ilyen hatása nem volt [127]. Újabb eredmények a spanyol 

PREDICT-Gene tanulmányból szintén ezt az összefüggést támasztják alá. Homozigóta 

SS genotípus szignifikánsan befolyásolta a negatív életesemény hatására jelentkező 

depressziós epizódokat. Az életesemények hatását kiküszöbölve azt találták, hogy az SS 

hordozókban egyforma arányú volt a depressziós epizódok előfordulása, mint az SL 

vagy LL hordozókban [128]. Számos további vizsgálat hasonló összefüggést mutatott ki 

[129-131].  

Más munkacsoportok nem erősítették meg az 5-HTTLPR-negatív életesemény 

interakciót. Surtees és mtsai 4175 fős mintán nem talált szignifikáns kapcsolatot az 5-

HTTLPR, a társas kapcsolatok zavara és a depresszió között [132]. Ellenkezőleg, az 

eredmények azt mutatták, hogy gyermekkori traumán átesett, LL homozigóta egyének 

elmúlt éves depresszió prevalenciája magasabb az S allél hordozókénál. Néhány más 

szerző szintén nem tudta replikálni a szignifikáns összefüggést [133-135]. 
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3. Táblázat Az 5-HTTLPR, a negatív életesemények és a depresszió összefüggését vizsgáló 

eredmények 

Szerző (publikálás éve) A vizsgálat specialitása Összefüggés (G x E) 

Caspi és mtsai (2003.) [126] 
Longitudinális vizsgálat 

 
+ 

Eley és mtsai (2004.) [129] 
10-20 éves korú populáció 

 
Csak nők körében + 

Kendler és mtsai (2005.) [24] 
Ikervizsgálat 

 
+ 

Grabe és mtsai (2005.) [135] 
Csak részben megerősítő vizsgálat 

 
Csak nők körében + 

Wilhelm és mtsai (2006.) [127] 
Longitudinális vizsgálat 

 
+ 

Cervilla és mtsai (2007.) [95] SS vs SL+LL + 

Surtees és mtsai (2006.) [132] 4175 résztvevő 

- 
(LL genotípus nagyobb rizikó 

depresszióra!) 

Gillspie és mtsai (2005.) [133] ikervizsgálat - 

Chipman és mtsai (2007.) [134] két vizsgálati minta 

- 
(LL genotípus nagyobb rizikó 

depresszióra!) 

Scheid és mtsai  (2007.) [136] terhes nők - 

 

Gén-gén interakciót szintén vizsgáltak az 5-HTTLPR tekintetében. Az 5-

HTTLPR interakcióját írták le DRD4nR-tal 2 hetes újszülöttek orientációs viselkedéssel 

összefüggésben [137]. Szintén az 5-HTTLPR és a DRD4 interakcióját mutatták ki a TCI 

kérdőív Újdonság keresés személyiségvonás kapcsán [137]. Ezen kívül a COMT gén és 

az 5-HTTLPR interakcióját a TCI kérdőív állandóság alskálájával találták kapcsolatban 

[137]. A BDNF gén Met/Val polimorfizmusával szintén szignifikáns interakciót 

találtak. A Val/Val genotípus az 5-HTTLPR S allél jelenlétében szignifikánsan csökkent 

volumenű amygdala és anterior cingulata volt megfigyelhető [123]. 
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1.8. Új potenciális anxiolítikum target: az endokannabinoid rendszer 

 

A Cannabis sativa növényt évezredek óta használja az emberiség pszichoaktív 

(eufória, módosult percepció, szedáció stb.) hatása miatt, azonban a hatásért felelős 

hatóanyagot, a Δ9-tetrahydrocannabinolt (Δ9THC) csak 1964-ben izolálta, valamint 

azonosította először Gaoni és Mechoulam [138]. A Δ9THC izolálásával, valamint 

szintetikus származékának előállításával kezdődött a modern cannabis kutatás, hiszen 

ekkortól vált lehetővé laboratóriumi körülmények között vizsgálni a szer 

hatásmechanizmusát. Az, hogy a Δ9THC milyen receptoron keresztül fejti ki hatását, 

sokáig kérdéses volt, de érdekes módon előbb ismerték fel, hogy valószínűleg G-protein 

kapcsolt receptor lehet a szóban forgó receptor [139], mint hogy felfedezték volna 

magát a molekulát. Később azonosítottak egy bizonyos receptort (SKR6), aminek nem 

sikerült a ligandját kimutatni, „árva receptornak” tartották [140] és csak további 

vizsgálatok után derült fény arra, hogy ez a bizonyos árva receptor maga a cannabinoid 

receptor. A receptorról valóban beigazolódott, hogy G-protein kapcsolt és az adenilát-

cikláz aktivitásának gátlása révén csökkenti a sejt cAMP szintjét. Ezt a receptort főként 

a központi idegrendszer, azon belül a limbikus rendszer, az amygdala, a nucleus 

paraventricularis, a prefrontális kortexben mutatták ki, valamint újabban szerotonerg 

neuronokban is azonosították a raphe magok területén, de kis mennyiségben a lép, a 

here és a leukocitákban is kimutatták [141, 142]. 1993-ban sikerült azonosítani egy 

másik receptort, amelyről kiderült, hogy szintén cannabinoid származék képes aktiválni, 

azonban ez a receptor a periférián a leukocitákban expresszálódik. Ezek után az 

elsőként felfedezett receptort cannabinod receptor 1-nek (CB1), a később azonosított 

receptort cannabinoid receptor 2-nek (CB2) nevezték el (5/b ábra). A két receptor 44%-

os aminosav sorrend azonosságot mutat. Eközben intenzív kutatást folyt cannabinoid 

receptorok endogén ligandjainak azonosítására. Elsőként az arachidonil-etanolamidot 

azonosították, amit „anandamide” néven írtak le [143], majd a 2-arachidonil gliceril (2-

AG) következett [144] (5/a Ábra). Ennek a metabolitnak az állandó jelenléte a sejtben 

arra utal, hogy a receptor konstitutív aktivitással rendelkezik [145], ami felveti a 

neurogenézisben való közreműködés lehetőségét. Később egyre szelektívebb szintetikus 
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agonistákat és antagonistákat fejlesztettek ki, ezáltal lehetővé vált az endokannabinoid 

rendszer részletesebb vizsgálata. Az agyban a CB1 receptor preszinaptikusan 

helyezkedik el és lokális retrográd modulátorként vesz részt idegélettani folyamatokban, 

valamint a szinaptikus plaszticitás diverzitásának kialakításában elsősorban olyan 

agyterületeken, amelyek a kognitív funkciók, memória és a hangulat szabályozásában 

vesznek részt  [146-149]. Azáltal, hogy a CB1 receptor aktiválása során a különböző 

neurotranszmitterek felszabadulását gátolja, az endokannabionid rendszer 

neuroprotektív funkciója is felmerült, mivel megvédi az idegsejteket az állandó 

aktivitástól, ami következményes excitotoxicitáshoz vezetne [150, 151]. Az 

endokannabioid rendszer különböző neurotranszmitter rendszerekkel való kapcsolatát 

számos munkacsoport vizsgálta. Nakazi és mtsai (2000) adatai azt mutatták, hogy a CB1 

aktivációja gátolja a 5-HT felszabadulását egér agyban [152]. Két másik munkacsoport 

CB1 receptor szelektív antagonistával kezelt egereket és megnövekedett 5-HT, dopamin 

és noradrenalin effluxot, valamint metabolitot mértek a prefrontális kéregben [153, 

154]. Mato és mtsai CB1 knockout egereket vizsgálva azt találták, hogy a CB1 

receptorok fontos szerepet játszanak a szerotonerg rendszer szabályozásában [155]. A 

legújabb adatok szerint CB1 receptorok mutathatók ki a raphe magok szerotonerg 

sejtjeiben, ami tovább erősítette azt a feltételezést, mely szerint a szerotonerg és az 

endokannabinoid rendszer direkt kapcsolatban áll egymással és együttesen vesznek 

részt az érzelmi élet szabályozásában [142]. További eredmények szintén a két rendszer 

kapcsolatát bizonyítják [156, 157], azonban humán adatok nem állnak rendelkezésre az 

irodalomban.  

Az eddigi ismereteink szerint a cannabinoid receptorok és azok endogén 

lignadjai egy összefüggő rendszert alkotva (endokannabinoid rendszer) számos ponton 

vesznek részt a központi idegrendszer magatartást szervező folyamataiban, úgy mint a 

lokomotoros aktivitásban [158], nocicepcióban [159-161] a tanulásban, a memóriában, a 

táplálékfelvételben, az addikcíós mechanizmusokban [162], valamint érzelmi élet 

szabályozásában [163]. 
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5/a. Ábra Endokannabinoid molekulák  5/b. Ábra CB1 (•) és CB2 (•) receptor      

struktúrája              szerkezete 

   
Anandamide= arachidonil-etanolamid  

2-AG=2-arachidonil-gliceril 

 

1.8.1. Az cannabinoid receptor 1 (CB1) funkciója és genetikai vonatkozásai 

 

A pszichiátria és az idegtudományok érdeklődését a két endokannabinod 

receptor közül természetesen elsősorban a CB1 receptor keltette fel, mivel ez a 

molekula termelődik a központi idegrendszer területén, míg a CB2 receptor nyomokban 

sem mutatható ki az agyban. Tekintettel az exogén cannabinoid anxiolítikus-szedáló 

hatására, az endokannabinoid rendszerrel kapcsolatos kutatások egy része a szorongásra 

fókuszálódik. Bár az összefüggés plauzibilisnak tűnik, a kutatások eddig nem hozták 

meg az áttörést egy új endokannbinoid-származék anxiolítikum formájában. A CB1 

receptor funkcióját közvetlen módon elsősorban állatkísérletes körülmények között 

lehetséges vizsgálni. Humán adatokat elsősorban CB1 receptor gén (CNR1) 

variánsainak asszociációs analíziséből ismerünk.    

Alacsony dózisú cannabinoid agonistával kezelt egerek csökkent szorongást 

mutattak [164-167], míg magas dózisnál a CB1 agonista anxiogén hatásúvá válik [162, 

165, 166, 168-170]. Azonban nem csak a CB1 agonista dózis emelésével fokozható az 

anxiogén hatás, hanem krónikus stresszel is,  amely hatás emberben is megfigyelhető 

[171]. Az endogén cannabinoid anandamid hidrolízisáért felelős enzim (fatty acid amide 

hidrolase) blokkolójával közvetett módon lehet elérni a CB1 receptor serkentését, ami 

szintén anxiolítikus hatást idézett elő [172]. Ezek az adatok arra utalnak, hogy az 

averzív stimulus által kiváltott aktivitás az amygdalában, valamint a hipofízis-

hipotalamusz-mellékvese rendszer (HPA) aktiválódása az endokannabinoid rendszer 
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negatív feedback mechanizmusú szabályozása alatt állnak és ezáltal vesz részt az 

endokannabinoid rendszer a félelmi reakciók, a szorongás és az agresszió kialakításában 

[173, 174].  

A CB1 antagonistával kezelt felnőtt állatokban fokozott szorongás alakult ki 

[169, 175] ami postnatalisan kezelt újszülött patkányban is kifejezett volt [176], ezért 

feltételezhető, hogy az endokannabinoid rendszernek az egyedfejlődés során már a korai 

időszakban jelentős szerepe van. 

 CB1 KO egerek esetén magasabb szorongás és agresszió volt megfigyelhető 

[177, 178], azonban Marsicano és mtsai nem találtak ilyen eltérést [150]. Ugyanakkor 

magas stressz és ellenséges környezet esetén a szerzők egyértelmű szorongásemelkedést 

tapasztaltak KO egerekben [150, 177, 178]. A bromazepam és a buspiron csökkent 

hatékonyságát szintén leírták KO egerekben, ami arra utal, hogy a szorongás oldódás 

komplex folyamatában a CB1 receptor is közreműködik [178]. 

A CB1 receptort kódoló gén (CNR1) 25 kb. hosszú és a 6. kromoszóma hosszú 

karján található (6q14-q15). A gén 4 exont tartalmaz jelenlegi tudásunk szerint és 

számos transzkripciós produktummal rendelkezik.  A konvencionális promoter régió 

mellett leírták az ún. alternatív promoter régiót is, melyet korábban a 2. intronként 

tartottak számon [179]. A CNR1 lokalizációja egybeesett azzal a régióval, amit 

korábban genetikai linkage vizsgálatban szkizofréniával összefüggésben írtak le, ezért 

az első populáció genetika kutatások tárgya szkizofrénia volt. A szkizofrénia típusos 

tüneteivel való kapcsolatot nem sikerült bizonyítani, ugyanakkor egyes altípusok, mint a 

hebefrén szkizofrénia [180, 181], illetve a azoknál a szkizofrén betegeknél, akiknél 

szerdependencia nem volt jellemző [182], jelentős összefüggést sikerült igazolni. 

A szerfüggőséggel kapcsolatban is felmerült a CNR1 szerepe. Zhang és mtsai az 

alternatív promoter régióban elhelyezkedő 3 SNP-ből álló „TAG” haplotípussal találtak 

összefüggést az alkoholizmus vonatkozásában, valamint szintén szignifikáns 

kapcsolatot írtak le a szerfüggőség és a korábban vizsgált három SNP között [183]. 

Ugyanakkor ezt az eredményt Herman és mtsai nem tudták megismételni [184]. Preuss 

és mtsai nem találtak szignifikáns összefüggést alkoholizmus és a CNR1 exonikus 

G1359A polimorfizmusa között [185]. 

A szorongásos zavarok tekintetében kevés humán adat áll rendelkezésre a CNR1 

génnel összefüggésben. A poszt-traumás stressz zavar szignifikáns együtt járást mutatott 
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a CNR1 egyik haplotípusával [186]. Anorexia nervosa családi előfordulását vizsgálva 

azt találták, hogy az anorexia nervosa egyik altípusánál sziginifikáns preferenciális 

átadódás volt mérhető [187].  
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2. Célkitűzések 
 

Kutatásunk célja a depresszióra való hajlam örökletes komponensének 

vizsgálata az affektív temperamentumok, a szerotonin transzporter gén, valamint a 

negatív életesemények elemzésével nagy elemszámú átlag populációs mintában. Mivel 

az irodalomban a gén-környezet interakciós vizsgálatokat korábban kizárólag az 5-

HTTLPR polimorfizmuson keresztül közelítették meg, saját vizsgálatunkban a teljes 

szerotonin transzporter gént reprezentáló polimorfizmusok bevonásával kívántunk még 

finomabb elemzést végezni a depresszió kialakulásában feltételezett gén-környezet 

interakció modellezésére. Az egyes génszakaszokra jellemző egyedi hatásokat, valamint 

a különböző allélvariációk együttállásának lehetséges hatásait (haplotípus) szintén 

vizsgáltuk.  

További vizsgálatunk kiindulópontja az volt, hogy a szerotonin transzporter gén 

a szorongásra való hajlam, mint genetikailag meghatározott vonás kialakulásában is 

fontos szerepet játszik, azonban az irodalmi adatok arra utaltak, hogy az 5-HTTLPR 

hatása önmagában szintén nem bizonyult egyértelműen szignifikánsnak. Ennek alapján 

megvizsgáltuk az 5-HTTLPR, valamint a szerotonerg rendszerrel szoros kapcsolatban 

álló cannabinoid receptor 1 gén (CNR1) állapot- és vonásszorongásra, valamint 

szorongó temperamentumra gyakorolt egyedi illetve interakciós hatását. 

Munkánk során célul tűztük ki, hogy nagy elemszámú átlag populációs magyar 

mintán megvizsgáljuk 

1. Hogyan függ össze az affektív zavarok előfordulása a családi 

anamnézisben, az affektív temperamentumok hordozása és a depressziós tünetek 

gyakorisága?  

2.  A szerotonin transzporter gén promoter (5-HTTLPR), valamint az egyéb 

génszakaszokat jelölő polimorfizmusok összefüggését a Zung-féle Önkitöltő Depresszió 

skálán elért emelkedett pontszám által jelzett depresszióra való hajlammal (single 

marker association típusú vizsgálatok; SMA);  

3. Az 5-HTTLPR és a súlyos életesemények interakciós hatását (G x E 

modell) depresszióra való hajlamra; 
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4. A promoter régiótól eltérő génszakaszokat jelölő polimorfizmusok 

összefüggése a súlyos életeseményekkel és a depressziós tünetekkel 

5.  Összefüggést mutatnak-e az egyes génszakaszok polimorfizmusai 

egymással (G x G), valamint a súlyos életeseményekkel interakcióban a depresszióra 

való hajlammal (G x G x E modell) 

6.  Van-e összefüggés a teljes gént lefedő haplotípusok hatása és a 

depresszióra való hajlam között, illetve különbözik-e ez a hatás eltérő számú súlyos 

életesemények esetén (haplotípus vizsgálatok, GxE); 

7.  Az 5-HTTLPR és a CNR1 gén konvencionális, valamint alternatív 

promoter polimorfizmusainak egyedi (SMA) hatása az állapot,- vonás,- temperamentum 

illetve súlyos szorongásra; 

8. Promoter-promoter interakciós hatás az állapot,- vonás,- temperamentum 

illetve súlyos szorongásra polimorfizmus, valamint haplotípus szinten (GxG modell). 

9. A CNR1 gén haplotípusokhoz tartozó transzkripciós mintázata alapján 

értelmezhető-e a promoter-promoter inetrakció? 
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3. Módszerek 
 

3.1. Általános módszerek 

 

3.1.1. Vizsgálati alanyok 

 

Vizsgálatsorozatunkba 18-60 év közötti magyar önkéntes alanyokat vontunk be. 

Az egyes vizsgálatokba bevont alanyok jellemzőit a 4. Táblázat mutatja be. 

Nappali és levelezős felsőoktatási intézményeken, felnőtt képzési központokon 

és házi orvosi rendelőkön keresztül kértük fel az alanyokat a közreműködésre. A 

bevonási kritérium független volt az egyén pszichiátriai és egyéb anamnézisétől a házi 

orvosok közreműködésének esetében is. A vizsgálatról részletes szóbeli és írásbeli 

tájékoztatót bocsátottunk rendelkezésre, valamint a résztvevőknek írásban kellett 

rögzíteniük a vizsgálathoz való hozzájárulásukat. Tekintettel arra, hogy vizsgálatunk 

genetikai tárgyú orvostudományi kutatásnak minősül, vizsgálatsorozatunk az 

Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (ETT 

TUKEB) engedélyével történt (engedély száma: ad.225/KO/2005.; ad.323-60/2005-

1018EKU). 

 

 

3.1.2. Kérdőívek 

 

3.1.2.1. Háttér információk  

 

A vizsgálati alanyok háttér információit rögzítő kérdőívet a Manchesteri 

Egyetem Epidemiológiai tanszékén kidolgozott adatlap alapján fejlesztette ki 

munkacsoportunk. Ez a kérdőív 22 kérdésből álló, önkitöltő eszköz, melynek 

segítségével részletes információt kapunk az egyén általános orvosi és pszichiátriai 

anamnéziséről/családi anamnéziséről, családi állapotáról, iskolai végzettségéről, 

munkahelyi, valamint anyagi körülményeiről és egyéb szocio-demográfiai adatokról.  
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4. Táblázat A vizsgálati alanyok szocio-demográfiai adatai 

 1. vizsgálat 2. vizsgálat 3. vizsgálat 

Σ n 501 567 706 

Nem 

Nők 

Férfiak 

 

350 (69,9%) 

150 (30,1%) 

 

447 (78,8%) 

120 (21,1%) 

 

572 (81,0%) 

134 (19,0%) 

Átlag 
életkor±S.D. 

33,65±10,99 30,96±10,66 30,26±10,62 

Családi állapot 

Egyedülálló 

Házas 

Élettársi 
kapcsolat 

Elvált 

Különélő 

Özvegy 

 

203 (40,6%) 

205 (41,0%) 

49 (9,8%) 

28 (5,6%) 

10 (2,0%) 

4 (0,8%) 

 

259 (45,7%) 

180 (31,7%) 

53 (9,3%) 

30 (5,3%) 

11 (1,9%) 

5 (0,9%) 

 

351 (49,7%) 

220 (31,2%) 

72 (10,2%) 

39 (5,5%) 

14 (2,0%) 

5 (0,7%) 

Iskolai 
végzettség 

Nincs 

Szakmunkás 
képző 

Érettségi 

Diploma 

 

9 (1,7%) 

62 (12,3%) 

354 (70,6 %) 

68 (13,5%) 

 

2 (0,4%) 

51 (9,0%) 

403 (71,1%) 

147 (25,9%) 

 

3 (0,4%) 

56 (7,9%) 

529 (74,9%) 

191 (27,1%) 

 

 

3.1.2.2. Zung-féle önkitöltő Depresszió Skála 

 

A Zung-féle önkitöltő Depresszió Skálával (ZDS) mértük a depresszióra való 

hajlamot [188]. A ZDS-t validált, megbízható eszközként használják számos 

depressziós tüneteket mérő vizsgálatban. Tekintve, hogy a magasabb pontszám 

súlyosabb depressziót jelez, megfelelőképpen reprezentálja a különböző fokú 

depressziós tüneteket a teljes populációban [189-191]. A skála küszöbértéke, azaz 48 

pont felett klinikai súlyosságú depressziót jelez. A mintánkban a 48 pont felettiek 
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aránya megegyezik a depresszió pontprevalenciájára vonatkozó magyar standard 

adatokkal [7]. 

 

 

3.1.2.3. TEMPS-A 

 

A TEMPS-A (Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris and San 

Diego-Autoquestionnaire) affektív temperamentumok mérésére szolgáló kérdőív, 

melyet Aksikal és mtsai dolgoztak ki [1]. Az önkitöltős pszichológiai mérő eszköz 110 

tételt (férfiak esetében 109) tartalmaz, mely öt alskálával írja le az affektív 

temperamnetumokat:  depresszív (TEMPS-Dep), ciklotím (TEMPS-Cyc), hipertím 

(TEMPS-Hyp), irritábilis (TEMPS-Irr) és szorongó (TEMPS-Anx). Az első 

vizsgálatban az alskálánkénti átlagpontszámokon kívül ún. Domináns 

temperamentumok (DT) kiszámítására is sor került a z-pontszám alapján (átlag + 2 

S.D.) [34, 192, 193]. A DT alapján két csoportot képeztünk: azok, akik rendelkeznek 

bármely alskálán elért DT-vel (DT1) és azok, akik nem (DT0) 

 

3.1.2.4. Rövid Tünet Skála  

 

A rövid tünet skála egy 26 tételes önértékelő pszichiátriai mérőeszköz, melyet az 

előző, 90 tételes SCL-90-R változatból fejlesztették ki Derogatis és mtsai 1983-ben. A 

teszt használható pszichiátriai, vagy egyéb klinikai mintán, illetve nem-klinikai 

alanyokon is különböző pszichológiai szimptómák becsléséhez. A rövid, 26 tételes 

verzió az obszcesszív-kompulzív, az interperszonális, a depressziós és a szorongásos  

tünetek mérésére szolgál, illetve egy ötödik alskálával egyéb, általános tüneteket 

mérhetünk fel [194]. Minden tételt 0-tól (egyáltalán nem) 4-ig (teljesen) terjedő skálával 

lehet pontozni attól függően, hogy az adott állítást mennyire érzi az alany rá 

jellemzőnek. Jelen dolgozat tárgyát képező vizsgálatainkban a depresszió és a szorongás 

alskálákat használtuk fel. A harmadik vizsgálatban kizárólag a szorongás alskálát 

használtuk eset-kontrol modell elemzéséhez. Ennek során azokat, akik a folyamatos 

változó Medián + 2 S.D. pontja alatti pontszámot értek el, a kontroll csoportba, az e 

felettieket a beteg csoportba soroltuk. 
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3.1.2.5. Súlyos Életesemények Listája 

 

A Negatív Életesemények Listáját  (Threatening Life events, TLE) Brugha és 

mtsai fejlesztették ki 1985-ben [195]. Az önkitöltős kérdőív 12 tétellel tárja fel az elmúlt 

2 év negatív életeseményeit, melyeket 4 kategóriába lehet sorolni: közeli 

hozzátartozóval való probléma (házasság krízis, tartós kapcsolat megszakítása); anyagi 

gondok (munkanélküliség/munkanélkülivé válás, financiális krízis); közeli hozzátartozó 

halála vagy súlyos betegsége; egészséggel kapcsolatos problémák, illetve egyéb 

(betegség/sérülés, rendőrségi vagy bírósági ügy, meglopatás, veszteség).  

 

3.1.2.6. Spielberger-féle szorongás skála (STAI) 

 

A 40 tételes Állapot- és Vonás Szorongás Kérdőívet (State, Trait Anxiety 

Inventory, STAI) Spielberger és mtsai  dolgozták ki 1963-ban [38]. A skála elkülönült 

dimenzióként méri a vonás, illetve az állapot szorongást. Mindkét esetben 0-tól 4-ig 

terjedő skálával pontozhatja az alany a szorongással kapcsolatos kijelentéseket. Az 

állapot szorongás definíciója a kérdőív kidolgozója szerint egy olyan átmeneti érzelmi 

állapot, amelyre feszültség, aggodalom és a vegetatív idegrendszer túlműködése 

jellemző. A vonás szorongás esetében az egyén a mindennapi átlagos élményeket is 

rendkívül gyötrőnek éli meg, ami egy állandó szorongó tendenciát okoz.  

 

 

3.1.3. Genotípizálási módszerek  

 

A genetikai vizsgálatokhoz szükséges genomiális DNS-t bukkális mukóza 

mintából nyertük endocervicalis mintavételi eszközzel, majd a feltárásig 2ml puffer 

oldattal (11,5 mg NaCl, 2,4 mg Tris, 0,58 mg EDTA, 0,4 mg ProtK, 10 mg SDS, 100ml 

víz) töltött csőben tároltuk. Az anonimizált, kódszámmal ellátott minták - 

Magyarországon történő összegyűjtése után - Angliában, a manchesteri partner 

laboratóriumban kerültek feldolgozásra (Centre for Integrated Genomic Medical 

Research, University of Manchester, 6. Ábra). Az előkezelés során a mintát 
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centrifugáltuk, majd 65 ºC-on inkubáltuk a Proteináz K aktiválása céljából. Második 

lépésben deproteinizáltuk a DNS-t autogen Bioclear Yeast Reagens 3-mal, majd a DNS 

mosása és precipitálása következett alkohol segítségével.  Az alkohol eltávolítása után 

reszuszpendáltuk a DNS-t 100 μl pufferben (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8,0). A 

DNS mennyiségét és minőségét NanoDrop B-100 spektrofotometeres módszerrel 

ellenőriztük. A DNS koncentrációt 20 ng/μl –ra állítottuk be.  

Az 5-HTTLPR polimorfizmus genotípizálásához a DNS-szekvencia amplifikálását 

végeztük 6-FAM jelzett forward primerrel (4. Táblázat). A polimeráz lánc reakció 

(PCR) során a végső volumen (10 μl ) 0,25 μM primert (Metabion GmbH, 

Martinsried, Germany), 1x NH4 puffert, 1,5 mM MgCl2-t, 0,2 mM dNTP-t, 0,2 U 

Taq DNA polimerázt (Bioline Ltd, London, UK) és 20 ng DNS-t tartalmazott. A 

PCR paraméterei a következők voltak: iniciális denaturáció 15 percig 95°C-on, 

majd 30 ciklus (94°C 20 sec, 64°C 30 sec és 72°C 30 sec); és a végső extenzió 10 

percig 72°C-on. A PCR termékek (366 bp az ’L’ és 322 bp az  ’S’ allél esetében) 

azonosítása ABI3100 Genetic Analyzer és GeneScan analysis szoftver segítségével 

történt (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).  

 

6. Ábra A genotípizáláshoz használt technikai berendezések (Sequenom MassArray) a 

manchesteri laboratóriumban    

 

 
 

Az SNP-k genotipizálása Sequenom® MassARRAY technológia segítségével 

(Sequenom Inc., San Diego, CA, USA) történt. A post-PCR alapú single base primer 

extenziós iPLEXTM assay elvégzése a gyártó által előírt útmutató szerint történt. A 
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forward, reverse és extension primereket (4. és 5. Táblázat) az Assay Design 3.0 

szoftver of Sequenom® segítségével terveztük. Az iPLEXTM reakció termékeit egy 384-

lyukú SpectroChip-re (Sequenom Inc.) dipendáltuk, melyet a Compact Mass 

Spectrometer by MassARRAY Workstation 3.3 szoftver (Sequenom Inc., San Diego, 

CA, USA) segítségével feldolgoztunk és értékeltünk (7.Ábra).  

 

  7. Ábra A genotípizálás eredményének szoftveres feldolgozása 

 

 
A MassArray genotípizálási módszer a tömegspektroszkópia elvén alapul, azaz a polimorfizmusok 

különböző alléljai az eltérő tömegű nukleotidok alapján különböztethetők meg, melynek grafikus 

ábrázolása látható a képen. 

 

 

3.2. Az egyes vizsgálatokra vonatkozó módszertani leírások 

 

3.2.1. Az 1. vizsgálatban alkalmazott módszerek  

 

3.2.1.1. Vizsgálati alanyok 

 

501 magyar önkéntes alanyt, 350 nőt és151 férfit vontunk be az első vizsgálatba, 

az átlagéletkor 33,65±10,99 év volt. A vizsgálati minta egyéb jellemzői a 3. Táblázatban 

kerültek összefoglalásra.  
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3.2.1.2. Pszichológiai mérőeszközök 

 

A depressziós tünetek becslésére a Zung-féle önkitöltő Depresszió Skálát 

(ZDS)és a Rövid Tünet Skála depressziós alskáláját (BSI-D), az affektív 

temperamentumok mérésére a TEMPS-A-t használtuk. Az affektív familiáris 

anamnézist a háttér kérdőív segítségével mértük. A családi anamnézis alfejezetben a 

vizsgálati személynek lehetősége volt jelölni, ha a családjában depresszió, bipoláris 

zavar, mániás epizód, mániás depresszió vagy öngyilkosság fordult elő. Ezeknek az 

információknak a segítségével egy bináris változót (Affektív Familiáris Anamnézis, 

AFA) hoztunk létre, amely nullát vesz fel, amennyiben egyik fent említett állapotot sem 

jelölte meg az alany (AFA0) és eggyel jelöltük, ha a fentiek közül minimum egy 

előfordult (AFA1). A szuicidum is bekerült a változó meghatározásába, az alapján a jól 

ismert összefüggés alapján, mely szerint az öngyilkosságok 90%-a depresszió talaján 

alakul ki, valamint az az adat, hogy az öngyilkosságot elkövetők leszármazottjainak 

körében szignifikánsan magasabb a hangulat zavar kockázata [196]. 

 

3.2.1.3. Statisztikai módszerek 

 

A vizsgált populációt leíró alap statisztikai adatokhoz khi-négyzet próbát és 

Mann-Whitney U tesztet használtunk. Stepwise típusú lineáris regresszió modellt 

alkalmaztunk, ahol a TEMPS-A, AFA, életkor és a nem, mint független változók hatását 

vizsgáltuk a depressziós tünetek (ZDS, BSI pontszám), mint függő változóra nézve. 

Pearson-féle korrelációs teszt segítségével határoztuk meg a depresszió skálák 

viszonyát. Nemre és életkorra korrigált regressziós reziduálisokat képeztünk további 

analízisek végzéséhez. Mann-Whitney U teszttel összehasonlítottuk az AFA0 és AFA1 

csoportokat a különböző depresszió skálák, valamint a TEMPS-A tekintetében. Az 

affektív családi anamnézis hatását a domináns temperamentum hordozásra nézve (DT0 

és DT1) enter típusú logisztikus regresszióval számítottuk. 

A non-parametrikus tesztekben az empirikus p-értéket Monte-Carlo permutációs 

teszt (10000 random permutáció) alá vetettük. Az így kapott permutációs p<0,05 esetén 

tekintettük az összefüggést szignifikánsnak. Az eredményeket átlag±standard szórás 
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(S.D.) formájában adjuk meg. A statisztikai próbákat az SPSS 15.0 for Windows 

programcsomag felhasználásával végeztük. 

 

 

3.2.2. A 2. vizsgálatban alkalmazott módszerek 

 

3.2.2.1. Vizsgálati alanyok 

 

Ebben a vizsgálatban 447 nő és 120 férfi (összesen 567 fő) vett részt. A 

közreműködők átlag életkora 30,9±10,6 év volt. A vizsgálati minta egyéb jellemzői a 3. 

Táblázatban kerültek összefoglalásra. 

 

3.2.2.2. Fenotípus mérő módszerek 

 

A depressziós tüneteket a Zung-féle önkitöltő Depresszió Skálával, a negatív 

életeseményeket (threatening life events, TLE) a Negatív Életesemények Listájával 

mértük.  

 

3.2.2.3. Genetikai mérő módszerek 

 

A vizsgálat során a szerotonin transzporter génben elhelyezkedő öt 

polimorfizmust genotípizáltunk (5-HTTLPR és rs2020942, rs140700, rs3798908, 

rs1042173). A tag SNP-ket az International HapMap Project [197] segítségével 

választottuk ki. Az 5 polimorfizmus a szerotonin transzporter gén (SLC6A4) kaukázusi 

populációban meghatározott összes polimorf lókuszát r2>0.8 valószínűséggel lefedi 

(“taggeli”). A genotípizált polimorfizmusok jellemzőit az 5. Táblázat mutatja be. 
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5. Táblázat A 2. vizsgálatban mért genetikai polimorfizmusok (SLC6A4 gén) paraméterei 

Marker Allél Régió Primerek* HWE MAF SA 

5-HTTLPR S/L promoter f: 5-GCCAGCACCTAACCCCTAAT -3 

r: 5-GTAGGGTGCAAGGAGAATGC -3 

0,869 0,423 100% 

rs2020942 A/G intron f: 5-ACCTGAGGTCTGTGCAAATC-3 

r: 5-GAAGGCCATCACGAGAACAC-3 

e: 5- AAGTTACAGTCACACTGGGTAAACC-3 

1 0,368 96,2% 

rs140700 A/G intron f :5- GGTGAATGGATGTCAGTGTC-3 

r: 5-GTGTGACTCCAAGGGTTGTG-3 

e: 5-TGACCTTGAGAAAGGAGGG-3 

0,767 0,087 98,6% 

rs3794808 A/G intron f: 5-ATGTTTGCCATACTCACCCC-3 

r: 5-TGAACGTAGAAGTGGAAGAC-3 

e: 5-GGCCTAGTGCCTGAGAGA-3 

0,997 0,455 97,7% 

rs1042173 G/T 3’UTR f: 5-AGGTTCTAGTAGATTCCAGC-3 

r: 5-GAACAGGGATGCTATCTCGC-3 

e: 5-AGTAGATTCCAGCAATAAAATT-3 

0,928 0,483 97,7% 

HWE=Hardy-Weinberg egyensúly (p-érték), MAF=Ritkább allél frekvencia, SA=genotípizálási 

sikerességi arány, f=forward, r=reverse, e=extensive primer 

 

 

3.2.2.4. Statisztikai módszerek 

 

Haploview 4.0 szoftver segítségével számoltuk a Hardy-Weinberg egyensúlyt, a 

ritkább allél gyakoriságot (MAF) és a kapcsoltsági fokot (LD) a polimorfizmusok 

genotípusa között [198]. Stepwise lineáris regresszió segítségével nemre és életkorra 

korrigált változót képeztünk a ZDS pontszámból a további analízisekhez. A ZDS és a 

független változók kapcsolatának méréséhez többváltozós linearis regressziót 

használtunk, ahol a polimorfizmusok 0,1 és 2 értéket vettek fel a minor allél 

jelenlétének függvényében, a TLE pedig 5 értéket vett fel attól függően, hogy 0, 1, 2, 3 

és 4 vagy több életesemény volt jellemző az adott egyénre. A hierarchikus regresszió 

analízist SPSS for Windows 15.0 szoftver segítségével végeztük. Az α-szintet a 

független változók számával korrigáltuk (5 polimorfizmus és TLE), így a p-érték 

korrekcíója: 0,05/6 = 0,0083. A vizsgálat statisztikai erejének kiszámítása Quanto 1.2.3 

segítségével történt (http://hydra.usc.edu/gxe/).  
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A hibás eredmények elkerülése érdekében haplotípus analízist azoknak a 

személyeknek az adataival végeztük, akiknél az 5 genetikai markerből legalább 4-et 

sikeresen genotípizáltunk. A haplotípus előfordulás valószínűségének becslésére 

UNPHASED 3.0.11 szoftverbe épített EM (estimated maximalization) algoritmust 

használtunk [199]. 1%-nál ritkább előfordulású haplotípusokat kizártuk az analízisből. 

UNPHASED 3.0.11 szoftver segítségével számoltuk ki a nemre és életkorra korrigált 

ZDS-re gyakorolt globális és individuális haplotípus hatást a teljes mintában, illetve a 

TLE száma alapján kialakított alcsoportokban. ‘Alacsony TLE alcsoport’-ba olyan 

egyének kerültek, akiknek kevesebb TLE-je volt, mint 2 (0 vagy 1, n = 200), valamint a 

2 feletti TLE-vel rendelkezőkből állt össze a ‘Magas TLE alcsoport’ (3 vagy több, n = 

226). A globális asszociációt likelihood ratio teszttel, az individuális hatást score teszttel 

mértük, ahol az adott haplotípus hatását a többi átlagához képest határozzuk meg. A 

szignifikancia meghatározásához az empirikus p-értéket permutációs tesztnek vetettük 

alá (1000 random permutáció), az így kapott permutációs p-érték akkor tekintettük 

szignifikánsnak, ha 0,05 alatti értéket vett fel.  

 

3.2.3. A 3. vizsgálatban alkalmazott módszerek 

 

3.2.3.1. Vizsgálati alanyok 

 

706 személyt, 572 nőt és 134 férfit vontunk be a vizsgálatba A résztvevők 

átlagéletkora 30,3±10,6 év volt. A vizsgálati minta egyéb jellemzői a 3. Táblázatban 

kerültek összefoglalásra. 

 

3.2.3.2. Fenotípus mérő módszerek 

 

 Mivel a szorongás összetett fogalom, 4 dimenzióban mértük: állapot és 

vonás szorongás (State-Trait Anxiety Inventory, STAI-S és STAI-T), szorongó 

temperamentum ( a Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris and San 

Diego-Autoquestionnaire, TEMPS-A szorongó alskálája, TEMPS-Anx), és klinikai 

súlyosságot elérő aktuális szorongásos tünetek (A Rövid Tünet Skála szorongó 

alskálája, BSI-ANX). 
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3.2.3.3. Genetikai markerek 

 

A CB1 receptor génben elhelyezkedő 4 SNP-t (rs2180619, rs806379, rs1535255 

és rs2023239) az irodalom adatok alapján választottuk ki [179]. Az rs2180619 

polimorfizmus a konvencionális promoter régióban helyezkedik el a promoter 5’ végén 

és több, mint 2 kbp hosszú régiót taggel. A másik három SNP a 2. intronban található, 

amit előzőleg alternatív promoter régiónak írtak le [179].  Az egyes polimorfizmusok 

pozíciójáról az információkat a NCBI dbSNP adatbázisból nyertük. A genotípizált SNP-

k környezetében elhelyezkedő transzkripciós faktor kötőhelyek meghatározásához a 

TRANSFAC adatbázist használtuk, minden esetben az adott SNP két különböző 

alléljával tesztelve a genomikus környezetet [200]. A vizsgálatban szereplő 

polimorfizmusok jellemzőit a 6.Táblázatban mutatjuk be. 

 

6. Táblázat A 3. vizsgálatban mért genetikai polimorfizmusok paraméterei 

Marker Régió Primerek MAF HWE SA 

5-HTTLPR 
S/L 

Promoter 
(SLC6A4) 

f: 5-GCCAGCACCTAACCCCTAAT-3 

e: 5-GTAGGGTGCAAGGAGAATGC-3 
40,0% 0,814 100% 

rs2180619 
A/G 

Konvencionális 
promoter 
(CNR1) 

f:5-ACAGGCATTTTTAGCCCACC-3 

r:5-AAGCAACAGATGTTGAAGCC-3 

e: 5-GGCAGCGCAAGATTCAAA-3 

41,2% 0,437 99,4% 

rs806379 
A/T 

Alternatív 
promoter 
/Intron 2 
(CNR1) 

f: 5-CCTAAATCGCAGAACTGATC-3 

r: 5-GACTTACTTTTGTGTCAGGC-3 

e: 5-CAGAACTGATCTGAAATTAGATGA-3 

45,4% 0,704 99,4% 

rs1535255 
T/G 

Alternatív 
promoter 
/Intron 2 
(CNR1) 

f: 5-GATCAGTTCTGCGATTTAGG-3 

r: 5-GATGGTACTTGGGCAATCAG-3 

e: 5-CATCATCCTCATCCCC-3 

15,4% 0,384 100% 

rs2023239 
T/C 

Alternatív 
promoter 
/Intron 2 
(CNR1) 

f: 5-GGGACACAGAAGACAGTCAC-3 

r: 5-GGGAGTTGAAAGGCAAAAGC-3 

e: 5-TTTATATATGAGAGAGCTGTTCCTTAC-3 

15,1% 0,369 96,9% 

HWE=Hardy-Weinberg egyensúly, MAF=Ritkább allél frekvencia, SA=genotípizálási sikerességi arány 
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3.2.3.4. Statisztikai módszerek 

 

A Hardy-Weinberg egyensúly, a ritkább allél gyakoriság (MAF) és a 

kapcsoltsági valószínűség (linkage disequilibriumhoz, LD) szükséges számításokat a 

Haploview 4.0 szoftver segítségével végeztük [201]. Az egyedi marker hatásokat 

generalizált lineáris modellekbe (GLM) illesztve  vizsgáltuk, 3 genetikai modellben 

(additív, domináns és recesszív) a ‘SNPassoc’ szoftver segítségével  [202]. A gén-gén 

interakciós vizsgálatokat kétféle metódussal végeztük. A ‘SNPassoc’ szoftver 

segítségével log-likelihood ratio tesztet (LRT) alkalmaztunk, melynek eredményét 

grafikus ábrákkal illusztrálja a program. Az így kapott interakciós p-értékeket 

használtuk a legerősebb (p<0,01) interakciók kiválasztására további GLM analízishez. 

A GLM alkalmazásával validált interakciókat  p<0,01 esetén tekintettük 

szignifikánsnak. 

Haplotípus analízist annak a 669 egyénnek az adataival végeztük, akiknek mindegyik 

CNR1 gén polimorfizmusát sikeresen genotípizáltuk. Külön-külön végeztünk 

vizsgálatot a 4 SNP, valamint csak az alternatív promoter régióban elhelyezkedő 3 SNP 

alkotta haplotípussal. A haplotípusok generáláshoz és további számításokhoz a 

THESIAS szoftvert használtunk [203]. A program a maximum likelihood ratio (LRT) 

meghatározásával dolgozza fel az adatokat. A CNR1 gén és az SLC6A4 promoter 

interakcióját is megvizsgáltuk oly módon, hogy beléptettük a modellbe az 5-HTTLPR-t 

bináris változóként (0=’SL vagy LL’ és 1=’SS’). Meghatároztuk a haplotípusok becsült 

egyedi hatását (EPM, estimated phenotypic mean) és összehasonlítását végeztük LRT 

analízissel. Az 1%-nál ritkább valószínűségű haplotípusokat kizártuk az elemzésből. 

Mindegyik statisztikai próbában nemre és életkorra korrigáltuk a függő változót. A p-

értéket a vizsgált polimorfizmusok számával korrigáltuk, így 0,01 alatt tekintettük 

szignifikánsnak.  
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4. Eredmények 
 

4.1. Az 1. vizsgálat eredményei: Az affektív temperamentumok szerepe a 
depressziós tünetek átörökítésében 
 

 

4.1.1. Leíró statisztikák  

 

A ZDS pontszám tekintetében szignifikáns különbség volt mérhető a két nem 

között (ZDSnők=38,92±5,445 vs. ZDSférfiak=37,99±5.606; p=0,010), míg a BSI-D 

esetében ez a differencia nem volt szignifikáns (BSI-Dnők=3,16±4,167 vs. BSI-

Dférfiak=3,60±4,723; p=0,421). Szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a férfiak a 

hipertím (TEMPS-Hypférfiak=0,495±0,203 vs. TEMPS-Hypnők=0,452±0,185; p=0,028), 

valamint az irritábilis (TEMPS-Irrférfiak=0,285±0,199 vs. TEMPS-Irrnők=0,222±0,183; 

p=0,003) skálán, illetve szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el a szorongó 

(TEMPS-Anxférfiak=0,236±0,204 vs. TEMPS-Anxnők=0,297±0,204; p=0,001) affektív 

temperamentum skálán a nőkhöz viszonyítva. Nem tért el szignifikánsan a két nem 

pontszáma a ciklotím (TEMPS-Cycférfiak=0,292±0,221 vs. TEMPS-Cycnők=0,282±0,198; 

p=0,993) és a depresszív (TEMPS-Depférfiak=0,320±0,165 vs. TEMPS-

Depnők=0,346±0,143; p=0,055) skálák tekintetében. A férfiak esetében gyakoribb volt 

bármely temperamentumra vonatkozó domináns temperamentum (χ2=4,416, p=0,036). 

Az irritábilis domináns temperamentum gyakorisága magasabb volt férfiakban, mint 

nőkben (χ2=7,161, p=0,007; 7. Táblázat). 
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7. Táblázat  A TEMPS-A alskáláinak átlagpontszámai és a domináns temperamentumok (DT) 

előfordulása  

 DT-t hordozó személyek 

 Férfiak Nők ∑ 

 

Átlag±S.D. 

n % n % n % 

TEMPS-Dep 0,33±0,150 7 4,63 12 3,42 19 3,8 

TEMPS-Cyc 0,28±0,205 12 7,94 16 4,57 28 5,6 

TEMPS-Hyp 0,46±0,191 6 3,97 5 1,42 11 2,2 

TEMPS-Irr 0,24±0,190 11* 7,28 8* 2,28 19 3,8 

TEMPS-Anx 0,27±0,206 4 2,65 15 4,28 19 3,8 

Domináns temperamentum 
(DT1) 

– 29* 19,2 42* 12,0 71 14,7 

*Szignifikáns differencia a férfiak és a nők előfordulási rátájában, p<0,05 

 

 

4.1.2.  Az affektív temperamentumok valamint a depressziós tünetek összefüggései  

 

A szorongó, a ciklotím és a depresszív temperamentumok viszonylag erős 

(rsz=0,542; rc=0,508 és rd=0,542; minden esetben p<0,001), míg az irritábilis 

temperamentum mérsékelt (ri=0,360; p<0.001), illetve a hipertím temperamentum 

negatív korrelációt (rh=-0.361; p<0,001) mutatott a ZDS pontszámmal. Stepwise 

linearis regressziós modellben az affektív temperamentumok és az AFH 38,7% 

megmagyarázott hányadot ért el a ZDS pontszámra vonatkozóan (adj. R2=0,387), mely 

hatás a teljes mintán szignifikánsnak bizonyult (F4,497=78,5, p<0,001). A stepwise 

modellben három változónak volt szignifikáns hatása a ZDS pontszámra: szorongó, 

ciklotím, depresszív temperamentum (betaAnx=0,291, p<0,001; betaCyc=0,265, p<0,001; 

betaDep=0,177, p<0,001; betaAFH=0,073, p<0,005) míg az irritábilis és a hipertím 

temperamentum kikerült a modellből. A szorongó, ciklotím és depresszív 

temperamentumok egyedi hatása szignifikáns volt a ZDS pontszám varianciájára 

(p<0,001 mindegyik esetben). A ciklotím, depresszív és szorongó temperamentumok 
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szintén ugyanolyan erős korrelációt mutattak a BSI-D-vel, mint a ZDS-sel, de az 

erősség sorrendje különbözött (rCyc=0,557; rDep=0,503; rAnx=0,500, p<0,005 mindegyik 

esetben). Az irritábilis temperamentum még gyengébb korrelációt mutatott a BSI-D-vel 

(rIrr=0,406; p<0,001), mint a ZDS, valamint a hipertím temperamentum esetén szintén 

negatív korreláció (rHyp=-0,236; p<0,001) volt megfigyelhető. A stepwise regresszió 

eredményei hasonlóan voltak a ZDS eredményekhez (adjusted R2=0,385), de ebben az 

esetben az AFH már nem került be a modellbe, tekintettel annak gyenge magyarázó 

erejére. Az affektív temperamentumok együttes (F3,498=103,821; p<0,001) és egyedi 

hatása (betaciklotím=0,368; p<0,001, betaDep=0,212; p<0,001, betaAnx=0,161; p=0,001) 

szintén szignifikánsank bizonyult a BSI-D-re nézve. A korrelációs próbával és a lineáris 

regressziós modellben számolt eredményeket a 8/A. és a 8/B. táblázat foglalja össze. 

Az életkornak és a nemnek nem volt szignifikáns hatása sem a ZDS pontszámra 

sem a BSI-D-re.  

 

8/A. Táblázat  A depressziós tünetek varianciájában jelentős szerepet játszó független változók 

 TEMPS-Anx TEMPS-Cyc TEMPS-Dep AFH Teljes modell 

 Beta, 
t-test (p) 

Beta, 
t-test (p) 

Beta, 
t-test (p) 

Beta, 
t-test (p) Adj R2 F (p) 

ZDS 0,291 

(<0,001) 

0,265 

(<0,001) 

0,177 

(<0,001) 

0,042 

(<0,001) 

0,387 78,5 

(<0,001) 

BSI-D 0,161 

(<0,001) 

0,368 

(<0,001) 

0,212 

(<0,001) 

– 0,385 

 

103,82 

(<0,001) 

 
Szorongó (TEMPS-Anx), ciklotím (TEMPS-Cyc), depresszív (TEMPS-Dep) affektív temperamentum 

hatása regressziós modellben a depresszió skála pontszámokra Zung Depresszió Skála (ZDS) és a Rövid 

Tünet Skála depresszió alskála esetén (BSI-D) 
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8/B. Táblázat TEMPS-A alskálák és depresszió skálák Pearson-féle korrelációs értékei 

 

 ZDS BSI-D 

 r p r p 

TEMPS-Anx 0,543 <0,001 0,480 <0,001 

TEMPS-Cyc 0,508 <0,001 0,557 <0,001 

TEMPS-Anx 0,506 <0,001 0,502 <0,001 

TEMPS-Irr 0,360 <0,001 0,406 <0,001 

TEMPS-Hyp -0,361 <0,001 -0,236 <0,001 

 

 

4.1.3. Az affektív familiáris anamnézis és a depressziós tünetek összefüggései 

 

A pozitív affektív családi anamnézissel rendelkező csoport szignifikánsan 

magasabb pontszámot ért el a Zung Depresszió Skálán, mint a negatív anamnézisű 

csoport (ZDSAFH0=38.25±0,5416; ZDSAFH1=40,27±5,629; p=0,011). Ez a szignifikancia 

eltűnt, amikor a ZDS pontszámot az affektív temperamentumokra is korrigáltuk 

(padj=0,179). Ugyanígy, szignifikáns különbség volt mérhető a két AFH csoport BSI-D 

pontszáma között (BSI-DAFH0=3,05±4,215; BSI-DAFH1=4,34±4,732; p=0,005), és a 

differencia szintén nem érte el a szignifikáns szintet, ha a modellt az affektív 

temperamentumokra korrigáltuk (padj=0,197; 9. Táblázat).  

 

9. Táblázat A depresszió pontszámok különbsége a pozitív (AFH1) és negatív affektív familiáris 

anamnézissel (AFH0) rendelkező csoportok között 

Depresszió skála 

(átlag±S.D.) 
AFH0 AFH1 p-érték padj-érték* 

ZDS 38,25±5,416 40,27±5,629 0,011 0,179 

BSI-D 3,05±4,215 4,34±4,732 0,005 0,197 

* A szignifikáns differencia eltűnt, amikor a modellt korrigáltuk a TEMPS-A alskálákra 
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4.1.4. Az affektív családi anamnézis kapcsolata az affektív temperamentumokkal 

 

Mann-Withney U teszttel összehasonlításokat végeztünk a pozitív és negatív 

affektív családi anamnézissel bíró csoportok (AFH0 vs AFH1) között az affektív 

temperamentumokra vonatkozóan. Szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a 

pozitív családi anamnézissel rendelkező személyek a szorongó (TEMPS-

AnxAFH0=0,269±0,204, TEMPS-AnxAFH1=0,319±0,208; p=0,028), a ciklotím (TEMPS-

CycAFH0=0,275±0,202; TEMPS-CycAFH1=0,331±0,213; p=0,020) és a depresszív skálán 

(TEMPS-DepAFH0=0,331±0,143, TEMPS-DepAFH1=0,370±0,176; p=0,037), mint azok, 

akiknek a családjában nem fordult elő affektív zavar. A családi anamnézis a másik két 

temperamentummal nem volt szignifikáns kapcsolatban (pTEMPS-Irr=0,156; pTEMPS-

Hyp=0,191; 10. Táblázat).  

 

10. Táblázat A depresszív, a ciklotím és a szorongó affektív temperamentum pontszámok 

összehasonlítása a pozitív (AFH1) és negatív affektív familiáris anamnézissel (AFH0) rendelkező 

csoportok között 

TEMPS-A alskála 

(átlag±S.D.) 
AFH0 AFH1 p-érték 

TEMPS-Dep 0,331±0,143 0,370±0,176 0,037 

TEMPS-Cyc 0,275±0,202 0,331±0,213 0,020 

TEMPS-Anx 0,269±0,204 0,319±0,208 0,028 

 

 

4.1.5. A depressziós tünetek, valamint az affektív familiáris anamnézis kapcsolata a 

domináns temperamentumokkal  

 

Szignifikánsan magasabb ZDS (ZDSDT0=38,04±5,081 vs ZDSDT1=42,43±6,447; 

p<0,001) és BSI-D pontszám(BSI-DDT0=2,64±3,474 vs BSI-DDT1=7,49±6,351; 

p<0,001) volt megfigyelhető azoknál akik hordoztak bármely domináns 

temperamentumot, mint azok akik nem. Az affektív családi anamnézisnek szignifikáns 
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hatása volt a domináns temperamentum hordozására logisztikus regressziós modellben 

(χ2=8,092; p=0,004; Wald=8,675; p=0,003). Az eredmények szerint pozitív familiáris 

anamnézis esetén több mint kétszeres az esély (OR=2,33) domináns temperamentum 

hordozására, mint negatív anamnézis estén. Az életkornak és a nemnek nem volt 

szignifikáns hatása a modellre.  

 

 

4.2. A 2. vizsgálat eredményei: A szerotonin transzporter gén, a 

súlyos életesemények és a depressziós tünetek összefüggése 

 
 

4.2.1. Leíró statisztikák 

 

Mindegyik polimorfizmust 95% feletti eredményességgel genotípizáltunk. Egyik 

polimorfizmus sem tért el szignifikánsan a Hardy-Weinberg egyensúlytól és a minimális 

allél frekvencia (MAF) 5% felett volt minden esetben (4. táblázat). Mindkét 

genotípizálási módszerre vonatkozóan a reprodukálhatósági ráta 100% volt. A 

kapcsoltsági paraméterek (8. Ábra) megfelelnek a Nemzetközi HapMap projekt 

(http://www.hapmap.org) CEU alanyainál mért adatokkal. Az 5-HTTLPR és a többi 

polimorfizmus közötti gyenge kapcsoltsági fok valószínűleg az 1. intronban található 

rekombinációs hotspot-tal magyarázható.  
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8. Ábra A vizsgált polimorfizmusok elhelyezkedése a szerotonin transzporter génben és 

kapcsoltsági viszonyuk 

 
 

 

4.2.2. A szerotonin transzporter gén polimorfizmusok és a súlyos életesemények 

egyedi hatásai a depressziós tünetekre  

 

Az egyedi hatást tekintve, csak egyetlen genetikai markernek volt szignifikáns 

hatása a ZDS-re (11. Táblázat). Az 5-HTTLPR polimorfizmus S allél hordozói 

szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a ZDS skálán, mint a nem hordozók 

(B=1,246, SE=0,448, t=2,778, p=0,0056, adjusted R2=0,012). Az adjusztált ZDS 

átlag±SE 0,413±0,263 volt az S allél hordozókban (SS+SL) és -0,833±0,352 volt a nem-

hordozókban (LL). Szignifikáns összefüggést találtunk a súlyos életesemények és a 

ZDS pontszám között is (B=0,579, SE=0,149, t=3,883, p=0,0001, adjusted R2=0,024).  
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11. Táblázat A genetikai markerek és a súlyos életesemények (TLE) egyedi hatása a ZDS 

pontszámra 

 

Független 
változó Alcsoport N Átlag ZDS±SE p-érték 

5-HTTLPR LL 

SL 

SS 

188 

277 

102 

37,89±0,35 

39,25±0,31 

38,76±0,51 

0,0056 * 

rs2020942 GG 

AG 

AA 

214 

250 

72 

38,78±0,36 

38,64±0,32 

38,28±0,53 

NS 

rs140700 GG 

AG 

AA 

460 

90 

3 

38,83±0,24 

38,29±0,49 

34,00±2,67 

NS 

rs3794808 GG 

AG 

AA 

162 

269 

113 

38,10±0,36 

38,89±0,33 

39,03±0,49 

NS 

rs1042173 TT 

GT 

GG 

144 

274 

126 

38,10±0,37 

38,65±0,32 

39,42±0,47 

NS 

TLE 0 

1 

2 

3 

≥4 

79 

130 

121 

85 

152 

36,67±0,58 

38,80±0,40 

38,57±0,41 

39,05±0,57 

39,63±0,43 

0,0001 

*SL+SS vs. LL. 
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4.2.3. A súlyos életesemények és a szerotonin transzporter gén polimorfizmusok 

interakciója a depressziós tünetekkel összefüggésben 

 

Két polimorfizmus a súlyos életeseményekkel szignifikáns interakciós hatást 

mutatott a depressziós tünetekre nézve (11. Táblázat, 9. Ábra).  Regressziós modellben 

vizsgálva az 5-HTTLPR, a TLE, illetve a TLE x 5-HTTLPR interakció hatását a ZDS-re, 

azt találtuk, hogy külön-külön nincs mérhető hatás, az interakció azonban szignifikáns. 

A megmagyarázott hányadot kifejező adjusted R2 ebben az esetben 0,042. 

Tekintettel arra, hogy az rs140700 SNP esetén az AA homozigóta genotípus 

gyakorisága rendkívül alacsony volt (n=3), a minor allél hordozásától függően bináris 

változóként vezettük be a regressziós modellbe (a változót 0-val kódoltuk GG és 1-gyel 

AG/AA esetén). A ZDS pontszámra kifejtett TLE és rs140700 önálló, valamint a TLE x 

rs140700 interakciós hatását vizsgáló modellben szintén az interakciós hatás bizonyult 

szignifikánsnak és az adjusted R2 0,040 volt. Az interakciós elemzések azt mutatták, 

hogy míg az ’SL’ genotípust hordozók esetében a TLE hatása szignifikáns volt a ZDS 

pontszámra (B=0,618, SE=0,211, t=2,921, p=0,0038, adjusted R2=0,027), illetve a 

homozigóta SS hordozókban ez a hatás még erősebb volt (B=1,299, SE=0,333, t=3,903, 

p=0,0001, adjusted R2=0,124), addig a homozigóta LL genotípusúak esetében ez a hatás 

nem bizonyult szignifikánsnak (B=0,136, SE=0,263, t=0,517, p=0,6163). 

 Az rs140700-re vonatkozóan (9. Ábra) azt találtuk, hogy homozigóta GG 

hordozók esetén a TLE hatása szignifikáns volt a ZDS pontszámra (B=0,797, SE=0,166, 

t=4,783, p<0,0001, adjusted R2=0,045), míg A allél hordozóknál ez a hatás nem volt 

szignifikáns (B=-0,432, SE=0,369, t=-1,171, p=0,2452).  
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9. Ábra Az 5-HTTLPR és az rs140700 polimorfizmusok hatása a ZDS pontszámra 

különböző számú súlyos életesemény esetén 

 

 
 

A ZDS pontszámra ható 5-HTTLPR x rs140700 gén-gén, illetve 5-HTTLPR x 

rs140700 x TLE gén-gén-környezet interakciót is megvizsgáltuk (12. Táblázat). A két 

polimorfizmus között feltételezett interakciót nem találtuk szignifikánsnak (p=0,024), 

azonban a hármas interakció (5-HTTLPR x rs140700 x TLE) szignifikánsnak bizonyult 

(p=0,0005). A megmagyarázott hányad ebben a modellben volt a legmagasabb 

(adjusted R2=0,059). A fenti eredmények abban az esetben is szignifikánsak maradtak, 

ha a pszichiátriai anamnézisre, családi állapotra, illetve az iskolázottságra nézve 

adjusztáltuk a ZDS pontszámot.  

 

12. Táblázat Interakciós vizsgálatok eredményei  

ZDS pontszámra ható független 
változók 

B SE t AdjR2 p-érték 

5-HTTLPR x TLE 0,602 0,213 2,824 0,027 0,0049 

rs140700 x TLE -1,227 0,419 -2,927 0,045 0,0036 

5-HTTLPR x rs140700 x TLE 0,556 0,158 3,512 0,059 0,0005 

TLE=Súlyos életesemény, AdjR2=megmagyarázott hányad, SE=standard hiba  
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Az elemszámot alapul véve, additív genetikai modellben a vizsgálat ereje az 5-

HTTLPR x TLE interakciót tekintve 84,3% volt (MAF=0,423, BG=0,576, BE= ,552, BG x 

E=0,614). A domináns genetikai modellben vizsgált rs140700 x TLE interakció 

esetében ez a mutató 87,3% volt (MAF=0,087, BG=0,682, BE=0,552, BG x E=1,251).  

 

 

4.2.4. A szerotonin transzporter gén haplotípusok és a súlyos életesemények 

összefüggése a depressziós tünetekkel 

 

A haplotípus elemzéseket 542 személy adataival végeztük. A teljes mintában 

kilenc 1% feletti gyakorisággal előforduló haplotípus volt generálható az 5 

polimorfizmusból. A program a leggyakoribb haplotípust (SGGAG) választja ki 

összehasonlítási alapnak, azaz ehhez a haplotípushoz 0-t rendel, a többi haplotípus 

hatását pedig az ettől való eltéréssel adja meg. A 13. Táblázat demonstrálja a haplotípus 

elemzés modelljének globális p-értékét (pmodell), valamint az egyes haplotípusok egyedi 

hatásaira vonatkozó p-értékeket (pegyedi). A vizsgálatok azt mutatták, hogy a szerotonin 

transzporter gén haplotípusai kizárólag a ‘Magas TLE’ csoportban mutatnak 

szignifikáns összefüggést a  ZDS pontszámmal (χ2 = 19,91, df=8, pmodell=0,008).   

Adott haplotípus hatását az összes többi átlagához viszonyítva a következő 

eredményeket találtuk. A „Magas TLE” csoportban három haplotípus egyedi hatása 

bizonyult szignifikánsnak a ZDS pontszámra (10. Ábra). A leggyakoribb SGGAG 

haplotípus szignifikánsan magas ZDS pontszámmal, míg két kevésbé gyakori 

haplotípus (SGAGT, LGAGT) alacsony pontszámmal járt együtt.  

Az egyedi hatások közötti különbségeket is megvizsgáltuk likelihood ratio 

teszttel. Az SGGAG és SGAGT közötti differencia szignifikánsnak mutatkozott 

(χ2=9,8, df=1, p<0,005). Az LGAGT haplotípushoz rendelt ZDS pontszám 

szignifikánsan alacsonyabb volt az SGGAG haplotípushoz viszonyítva (χ2=10,1, df=1, 

p<0,005), míg az LGAGT és SGAGT haplotípusok hatása közötti különbséget nem 

találtuk szignifikánsnak (χ2=1,1, df=1, p>0,25).   
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13. Táblázat A szerotonin transzporter gén haplotípusainak összefüggése a depressziós 

tünetekkel különböző számú súlyos életesemény esetén 

 

Teljes minta 

n=546 

pmodell = 0,082 

‘Alacsony TLE 
alcsoport’ 

n=200 

pmodell = 0,117 

’Magas TLE alcsoport’ 
n=226 

pmodell = 0,008 

 

Haplo- 

típus 

Frek (%) Add Val pegyedi Frek (%) Add Val pegyedi Frek (%) Add Val pegyedi 

SGGAG 

SGGGT 

SGAGT 

SAGGT 

LGGAG 

LGGGT 

LGAGT 

LAGGG 

LAGGT 

25,9 

5,8 

2,2 

7,3 

18,0 

3,7 

6,6 

3,7 

24,9 

0 

-0,007 

-0,147 

-0,054 

-0,049 

-0,068 

-0,027 

-0,004 

-0,035 

0,005 

0,478 

0,049 

0,399 

0,278 

0,173 

0,664 

0,433 

0,369 

28,9 

5,9 

1,4 

8,0 

18,8 

3,6 

6,1 

3,4 

21,8 

0 

-0,089 

-0,132 

-0,080 

-0,049 

-0,103 

0,050 

0,054 

0,004 

0,381 

0,106 

0,281 

0,152 

0,432 

0,026 

0,049 

0,237 

0,309 

25,3 

5,9 

2,6 

6,7 

18,5 

3,9 

6,9 

3,3 

24,9 

0 

0,024 

-0,223 

-0,061 

-0,046 

-0,059 

-0,105 

-0,159 

-0,050 

<0,001 

0,116 

0,002 

0,723 

0,377 

0,802 

0,018 

0,486 

0,331 

Szerotonin transzporter gén haplotípusainak frekvencia értékei (Frek), a leggyakoribb haplotípushoz 

tartozó fenotípusos értéktől való eltérés (Add Val) és a haplotípusok egyedi hatásaihoz tartozó permutált 

p-értékek (p). Az “Alacsony TLE alcsoport” esetén a TLE < 2, a “Magas TLE alcsoport” esetén a TLE > 

2 feltétel teljesült. A haplotípusok betűszóiban a jelölések a következőképpen értelmezhetők: 5-HTTLPR 

(S/L), rs2020942 (A/G), rs140700 (A/G), rs3794808 (A/G), rs1042173 (G/T) 
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10. Ábra A szerotonin transzporter gén haplotípusok összefüggése a depressziós tünetekkel 

magas számú súlyos életesemények esetén 

 

 
A haplotípusok egyedi hatása (*p<0,05, **p<0,005) és az egyedi hatások közötti differencia (#p<0,005). 

“Becsült ZDS érték”: a haplotípusokhoz rendelt, a ZDS pontszámból transzformált fenotípus érték. A 

haplotípusok betűszóiban a jelölések a következőképpen értelmezhetők 5-HTTLPR (S/L), rs2020942 

(A/G), rs140700 (A/G), rs3794808 (A/G), rs1042173 (G/T). 
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4.3. A 3. vizsgálat eredményei: Az 5-HTTLPR és a cannabinoid 

receptor 1 gén promoter polimorfizmusok összefüggése a 

szorongással 

  
4.3.1. Leíró statisztikák 

 

Mindegyik vizsgált polimorfizmus Hardy-Weinberg egyensúlyban volt és a 

minimális allél frekvencia nagyobb volt 5%-nál minden esetben (5. Táblázat). A CNR1 

gén 2. intronjában elhelyezkedő 3 SNP (rs806379, rs1535255, rs2023239) egy 

haploblokkot alkottak (11. Ábra). 

 

11. Ábra A vizsgálatban szereplő CNR1 gén polimorfizmusok kapcsoltsági viszonya 
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A BSI-ANX pontszámok alapján 59 személy (8.4%) került a magas szorongású 

csoportba, ami megfelel a magyar pont-prevalencia adatoknak [204]. Sem a STAI-S 

sem a STAI-T átlag pontszáma nem különbözött szignifikánsan a két nem között 

(STAI-Sffi=38,08±11,886 vs STAI-Snő=38,03±11,291; p=0,967, STAI-

Tffi=39,22±10,678 vs STAI-Tnő=40,45±10,130; p=0,212). A nők szignifikánsan 

magasabb pontszámot értek el a férfiaknál a TEMPS-Anx alskálán (TEMPS-

Anxffi=0,2405±0,206 vs TEMPS-Anxnő=0,2945±0,199; p=0,005). A BSI-Anx alapján 

becsült súlyos szorongás előfordulását tekintve nem volt számottevő különbség a két 
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nem között (p=0,174). A Pearson-féle korrelációs tesztek szerint mindegyik kérdőív 

szignifikánsan összefügg egymással (p<0,001 minden összehasonlításban), azonban 

mérsékelt különbségek megfigyelhetőek voltak: a BSI-Anx mutatatott legalacsonyabb 

korrelációt a többi teszttel (rSTAI-S=0,500 rSTAI-T=0,597, rTEPMS-Anx=0,617), valamint a 

TEMPS-Anx erősebb korrelációt mutatott a STAI-T-vel, mint a STAI-S-sel (rSTAI-

S=0,496, rSTAI-T=0,675).  

 

 

4.3.2. Az 5-HTTLPR, a CNR1 promoter polimorfizmusok asszociációs vizsgálata 

szorongással összefüggésben 

 

 Az egyedi hatásokat tekintve nem találtunk szignifikáns összefüggést 

sem az 5-HTTLPR sem a CNR1 promoter polimorfizmusok (rs2180619, rs806379, 

rs1535255 és rs2023239) és a szorongás skálák pontszáma között.  

 

 

Interakciós vizsgálatok 

 

Szignifikáns interakciót találtunk a CNR1 gén rs2180619 és a SLC6A4 gén 5-

HTTLPR polimorfizmusa között mind a STAI-T, mind a TEMPS-Anx és a BSI-Anx 

tekintetében a likelihood ratio tesztek (12. Ábra) és a regressziós modell eredményei 

szerint (12. Ábra). Az rs2180619 polimorfizmusra nézve GG homozigóta genotípus 

interakcióban az 5-HTTLPR homozigóta SS genotípussal szignifikáns asszociációt 

mutatott a legmagasabb STAI-T (átlag±S.E.=46,35±3,262, p=0,0006) és TEMPS-Anx 

(átlag±S.E.=0,394±0,05, p=0,0013) pontszámmal (13/A. Ábra). Az interakció STAI-S 

esetében nem volt szignifikáns (p=0,065).  A BSI-Anx alapján mért magas szorongás 

kialakulásának esélye több mint négyszeres volt homozigóta GG (rs2180619) és 

homozigóta SS (5-HTTLPR) genotípus interakciója estén (OR=4,64) összehasonlítva az 

rs2180619-re nézve A hordozás és az 5-HTTLPR L hordozás interakciójával (OR=1).  A 

homozigóta GG genotípusúak 5-HTTLPR L hordozás estén védettnek mondhatóak 

magas szorongás ellen (OR=0,36; 13/B Ábra) .  
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12. Ábra A cannabinoid receptor gén (CNR1) és a szerotonin transzporter gén (SLC6A4) 

interakciója depresszióval összefüggésben 

 

 
 

A CNR1 (rs2180619, rs806379, rs1535255, rs2023239) és az SLC6A4 (5-HTTLPR) közötti gén-gén 

interakcióinak hatása a szorongásra (TEMPS-Anx, STAI-T és BSI-Anx) likelihood ratio teszt 

eredményei alapján‘SNPassoc’ R-package szoftver segítségével. 
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13. Ábra Az 5-HTTLPR és az rs2180619 szignifikáns interakciós hatása a szorongásra  

 

 
A STAI-T, és a TEMPS-Anx átlagokat és standard hibákat valamint a p-értékeket tüntettük fel 

az A. grafikonokon. A vizsgálat ereje STAI-T esetén 90,8% , míg a TEMPS-Anx esetén 87,8% volt. A 

magas szorongásra való esélyhányados és a genetikai interakció p-értéke látható a B. ábrán. A vizsgálat 

ereje ebben az esetben 83,4% volt.  

 

 

4.3.3. A CNR1 gén haplotípusainak összefüggése szorongásos fenotípusokkal 

 

Elsőként a CNR1 gén 2. intronjában elhelyezkedő 3 SNP (rs806379, rs1535255, 

rs2023239) bevonásával végeztünk haplotípus vizsgálatokat a szorongással 

összefüggésben. Ennek a haploblokknak nem volt szignifikáns hatása a szorongásra sem 

önmagában sem pedig az 5-HTTLPR-rel interakcióban.  

Második lépésben a háromtagú haplotípust kibővítettük a promoterben 

elhelyezkedő rs2180619 polimorfizmussal. Négytagú haplotípus esetén szignifikáns 

interakciót találtunk az 5-HTTLPR-rel; a GTGC haplotípus homozigóta SS genotípussal 

interakcióban a legmagasabb becsült fenotípusos átlaggal (EPM) járt együtt a STAI-T 

és a TEMPS-Anx esetén egyaránt és alacsony EPM-mel az L hordozás esetén (14. Ábra, 

14. Táblázat). Ez a különbség a magas és alacsony EPM érték között szignifikáns volt a 

STAI-T esetén (GTGC haplotípushoz tartozó EPMSTAI-T=26,23 és 19,47 az SS és az 
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SL+LL hordozók esetében, pGxG=0,005) és trendszerű mértéket találtunk a TEMPS-Anx 

tekintetében (pGxG=0,085). L hordozás esetén szintén szignifikánsan magas STAI-T 

(AATT haplotípushoz tartozó EPMSTAI-T=18,35 és 21,73 az SS és az SL+LL hordozók 

esetén, pGxG=0,009) és TEMPS-Anx (AATT haplotípushoz tartozó EPMTEMP-Anx=0,010 

és 0,176 az SS és SL+LL csoportok esetén, ebben a sorrendben, pGxG=0,009) EPM volt 

megfigyelhető  AATT haplotípussal interakcióban.  

 

14. Ábra A CNR1 gén promoter haplotípusai és az 5-HTTLPR interakciós hatása a szorongó 

fenotípusra 

 

 
A szorongás pontszámokat (STAI-T esetén a 13/A, TEMPS-Anx esetén a13/B ábrán) a becsült 

fenotípus átlaggal (EPM) és azok 95%-os konfidencia intervallumaival ábrázoltuk.  *Szignifikáns gén-gén 

interakció (mindegyik p-érték<0,01). A legmagasabb szorongás pontszámot mindkét skála esetében a 

homozigóta SS hordozóknál GTGC haplotípus jelenlétében volt mérhető. AATT haplotípus jelenlétében 

az 5-HTTLPR L hordozók magasabb szorongáspontszámot értek el, mint a homozigóta SS hordozók 

mindkét skála esetében. 
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14. Táblázat A CNR1 haplotípusok és 5-HTTLPR interakciós hatásai a STAI-T (A) és a 

TEMPS-Anx (B) skálára nézve 

A. 
Teljes minta 

n=669 

SS 

n=98 

SL+LL 

n=571 

5-HTTLPR 

x 

CNR1 

Haplotípus Frek EPM p EPM p EPM p pGxG 

AATT 0,284 21,30 inter 18,35 inter 21,73 inter 0,009 

GATT 0,264 19,63 0,031 20,27 0,388 19,49 0,013 0,418 

ATTT 0,246 19,71 0,059 20,46 0,351 19,59 0,024 0,479 

GTGC 0,083 20,32 0,397 26,23 0,032 19,47 0,064 0,005 

ATGC 0,067 18,51 0,037 16,60 0,593 19,05 0,079 0,523 

GTTT 0,056 19,70 0,318 20,61 0,564 19,36 0,194 0,291 

 

B. 
Teljes minta 

n=669 

SS 

n=98 

SL+LL 

n=571 

5-HTTLPR 

x 

CNR1 

Haplotípus Frek EPM p EPM p EPM p pGxG 

AATT 0,284 0,167 inter 0,100 inter 0,176 inter 0,009 

GATT 0,264 0,123 0,011 0,168 0,193 0,116 0,001 0,137 

ATTT 0,246 0,140 0,109 0,146 0,332 0,139 0,031 0,965 

GTGC 0,083 0,129 0,089 0,208 0,150 0,119 0,018 0,085 

ATGC 0,067 0,110 0,047 0,114 0,842 0,112 0,031 0,865 

GTTT 0,056 0,184 0,522 0,171 0,369 0,183 0,774 0,468 

EPM= egy haplotípus becsült fenotípusos átlaga (Estimated Phenotypic Means). p: 

az intercept-től való eltérés szignifikanciája. pGxG: genetikai interakció 

szignifikancia szintje.  
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4.3.4. Transzkripciós faktorok lehetséges kötődési mintázatának vizsgálata 

 

In silico’ adatelemzést végeztünk a CNR1 haplotípusok különböző 

transzkripciós faktor (TF) kötődési mintázatára vonatkozóan (15. Táblázat). Azt 

találtuk, hogy a TGC szekvenciához az rs2180619 ‘A’ allélja esetén két TF (TFIID, 

GR) kötődhet több, mint 90%-os valószínűséggel. Ugyanakkor ‘G’ allél esetén négy 

különböző TF (SRY, TCF-4E, LEF-1, TCF-4) is kötődhet. Mindezek az adatok, 

valamint Zhang és mtsai korábbi vizsgálata arra utal, hogy az rs2190618 jelentős gátló 

hatással lehet a gén transzkripciójára [179]. Az alternatív promoter régió működése 3 

SNP-ből álló haplotípustól is függhet, tekintve, hogy a korábban csökkent CNR1 

expresszióval jellemzett ‘TGC’ szekvencia két kötődési lehetőséggel kevesebbet biztosít 

az YY1 (delta faktor) számára a többi haplotípussal összehasonlítva.  
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15. Táblázat A CNR1 gén haplotípusaihoz tartozó potenciális transzkripciós faktor kötődési 

profilok 

 

  Lehetséges TF kötődési mintázatok 

Haplotípus  1. pozíció 2. pozíció 3. pozíció 4. pozíció 

AATT 
  

TFIID 
GR 

GR-b YY1 YY1 

GATT 

  
SRY 

TCF-4E 
LEF-1 
TCF-4 

GR-b YY1 YY1 

ATTT 
  

TFIID 
GR 

TFIID 
GATA-1 YY1 YY1 

GTGC 

  
SRY 

TCF-4E 
LEF-1 
TCF-4 

TFIID 
GATA-1   

ATGC 
  

TFIID 
GR 

TFIID 
GATA-1   

GTTT 

  
SRY 

TCF-4E 
LEF-1 
TCF-4 

TFIID 
GATA-1 YY1 YY1 

 
A táblázatban a 90%-nál nagyobb valószínűséggel bekötődő 

transzkripciós faktorokat tüntettük fel. 
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5. Megbeszélés 
5.1. Az affektív temperamentumok szerepe a depressziós tünetek átörökítésében 
 
A hangulati labilitás és a szorongás szoros kapcsolata régóta ismert. A korábban 

nozológiailag egységes kategóriaként kezelt zavarokat (neurózis) ma két külön 

csoportba sorolják. Ugyanakkor számos neurobiológiai és klinikai adat (ld. gyógyszeres 

terápia) a két zavar hátterének átfedésére utal. Vizsgálatsorozatunkban a gentikai 

elemzés mellett a családi anamnézis, az affektív temperamentumok és a ZDS 

kapcsolatával modelleztük a két állapot összefüggését. Eredményeink azt mutatták, 

hogy átlag populációban az affektív megbetegedéseket tekintve a pozitív családi 

anamnézis és a depressziós tünetek összefüggése az affektív temperamentumokon 

keresztül valósul meg. Mivel az affektív családi anamnézisben heterogén 

betegségcsoportok jelentek meg, eredményeink arra utalnak, hogy a hangulatzavarok 

esetén az örökletes komponens nem konkrétan a betegségre, hanem annak 

általánosabban megfogalmazható jellemzőjére vonatkozik, amelyet az affektív 

temperamentumokkal írhatunk le. 

A vizsgálati populációnkban mért hangulat zavar és affektív temperamentumok 

prevalencia értékei megegyeznek a magyar adatokkal [7, 205]. Hasonlóképpen, a 

férfiaknál tapasztalt magasabb hipertím és alacsonyabb szorongó pontszám a nőkhöz 

viszonyítva szintén megfelelnek a korábbi hazai és nemzetközi adatoknak [192, 205-

207]. A szignifikánsan gyakoribb irritábilis DT előfordulása férfiak körében szintén 

megfigyelhető volt korábban is magyar populációval végzett vizsgálatokban [207] . 

Vizsgálatunk során a szorongó temperamentum mutatta a legerősebb korrelációt 

a Zung skálával, ami szintén összhangban áll korábbi tanulmányokkal [205]. Ennek 

lehetséges magyarázata, hogy átlag populációban jellemző szubklinikus depresszió 

kifejezett szorongással jellemezhető, valamint a leggyakoribb komorbiditás szorongásos 

zavarokkal figyelhető meg [208]. Korábbi vizsgálatokban az 5-HTTLPR S allélja magas 

szorongás pontszámmal mutatott szignifikáns összefüggést [43]. Mindezek az 

eredmények, valamint az, hogy az S allél depresszióval is szoros korrelációt mutatott, 

arra utal, hogy erős kapcsolat áll fenn a depresszió és a szorongás között genetikai 

szinten is. A BSI kérdőív pontszáma a ciklotím temperamentummal korrelált a 

legerősebben. Ennek lehetséges magyarázata az lehet, hogy a BSI és a ZDS által mért 
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depressziós tünetek nem fednek át teljes mértékben és a depressziós tünetek különböző 

részeit reprezentálják.  

A hipertím temperamentum negatív korrelációt mutatott mind a ZDS-el, mind a 

BSI-D-vel a Pearson-féle teszt szerint. Ezek az eredmények az affektív spektrum 

modellt támogatják abban a tekintetben, mely szerint a spektrum két végpontja a 

depresszív és hipertím állapot. A TEMPS-A faktor analízise szerint a depresszív, a 

ciklotím és a szorongó temperamentum képez egy faktort, míg a hipertím 

temperamentum ezzel a faktorral negatívan korrelált, ami egybehangzik a mi 

eredményünkkel [206]. 

Adataink arra utalnak, hogy a szorongásos valamint a depressziós tünetek 

szubklinikai szinten a genetikailag meghatározott affektív temperamentumokon 

keresztül is kapcsolódnak egymáshoz. Munkacsoportunk további vizsgálataiban az 5-

HTTLPR S allélja összefüggést mutatott a depresszív, ciklotím, szorongó, irritábilis 

temperamentumokkal. Bár az irritábilitás a jelen vizsgálatban nem mutatott 

összefüggést a depressziópontszámmal –ami a két vizsgálati populáció különbségeiből 

is adódhatnak- mindenképpen figyelemreméltó tény, hogy konkrét genetikai markerhez 

köthetőek az említett temperamentumok [114, 115]. Mivel az affektív familiáris 

anamnézisben különböző hangulatzavarok, illetve öngyilkosság is szerepelt, az adatok 

arra utalnak, hogy nem a konkrét klinikai formák, hanem a hangulati labilitásra való 

hajlam az, ami genetikailag meghatározott.  

 

5.2. A szerotonin transzporter gén, a súlyos életesemények és a 

depressziós tünetek összefüggése 

 

A negatív életesemények és a promoter régióban elhelyezkedő szerotonin 

transzporter gén 5-HTTLPR polimorfizmus együttes hatását a depresszióra nézve 

korábban számos munkacsoport vizsgálta, azonban az S allél egyértelmű interakciós 

hatását néhányan nem tudták replikálni. Saját vizsgálatunkban részletesebb genetikai 

elemzés során az 5-HTTLPR mellett a szerotonin transzporter gént reprezentáló további 

4 ún. jelölő polimorfizmust mértünk le, mivel munkahipotézisünk szerint a korábbi 

eredmények különbségei abból is adódhattak, hogy figyelmen kívül maradt a 

génfunkciót befolyásoló egyéb régiók esetleges hatása. Vizsgálatainkban kimutattuk, 
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hogy nagyszámú negatív életesemény esetén a ZDS pontszám értékét illetően az 5-

HTTLPR S allélját hordozó személyek nem képeznek homogén csoportot. A magas 

számú negatív életeseménnyel jellemezhető csoportban szignifikánsan magas ZDS 

pontszámot csak a leggyakoribb haplotípus, az SGGAG esetén valószínűsítettünk, míg 

két másik haplotípus protektív hatásúnak bizonyult a depresszióra való hajlam ellen, 

melyek közül az egyik szintén S allél hordozó (SGAGT, LGAGT). Így eredményeink 

lehetséges magyarázattal szolgálnak az irodalomban tapasztalt ellentmondásnak. 

Annak ellenére, hogy a pszichiátria egyéb területein alkalmazást nyert a 

haplotípus vizsgálat környezeti interakcióban [209, 210], a szerotonin transzporter gén 

és a negatív életesemények vonatkozásában nem áll rendelkezésre ilyen jellegű adat. 

Saját haplotípus elemzésünk szerint a haplotípusok szignifikáns hatással voltak a ZDS 

pontszámra a magas TLE, de nem az alacsony TLE csoportban. Adataink arra utalnak, 

hogy az S allél hatását módosíthatja a gén középső régiójában elhelyezkedő 

polimorfizmus A allélja és ezáltal ennek a régiónak is markáns szerepe lehet a 

depresszív hajlamnak kedvező gén-környezet interakció kialakításában. A negatív 

életeseményekkel, valamint az 5-HTTLPR-rel való interakciót nem csak haplotípus 

formájában vizsgáltuk az rs140700 esetén. Vizsgálatunkban először mutatjuk ki az 

rs140700 szignifikáns interakciós hatását a depresszív fenotípusra. Az rs140700 egy ún. 

jelölő SNP (tag-SNP), amely a 6. intronban helyezkedik el a gén középső régiójában, és 

jelentős valószínűséggel (r2>0,8) kb. 8 kb hosszúságú génszakasszal öröklődik 

kapcsoltan. Így ez a polimorfizmus inkább fontos markerként, sem mint direkt módon 

vesz részt a gén funkció módosításában. Figyelemreméltó körülmény, hogy az rs140700 

kapcsoltsági fokánál fogva jelöli többek között az 5. intronban található, aminosav 

cserével járó funkcionális polimorfizmust (rs2228673) is, ami a 201-es pozícióban 

Asn/Lys cserét befolyásolja. Adataink megerősítik azokat az eredményeket, melyek a 

promoter régió mellett más egyéb génszakaszok hatását is jelentősnek találták a 

szerotonin transzporter funkcióját [94] valamint a depressziót illetően [116, 211, 212]. 

Mindazonáltal a környezeti faktorokkal való interakciót nem vizsgálták eddig.  

Az egyéni hatások tekintetében a ZDS pontszámra csak az 5-HTTLPR 

polimorfizmus esetén csak az S allél hatása volt jelentős a negatív életeseményekkel 

interakcióban, mely eredmény összhangban áll a korábbi adatok többségével [24, 95, 

127, 129-131, 213]. Néhány munkacsoportnak nem sikerült kimutatni a szignifikáns 
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gén-környezet interakciót [133, 134, 214], mely ellentmondásnak több oka is lehet. Az 

eredményeink tükrében az egyik magyarázat az lehet, hogy a promoter régión kívül a 

szerotonin transzporter gén középső szakaszának is jelentős szerepe van a génfunkció 

szabályozásában. Mivel a leggyakoribb haplotípus S allélt tartalmaz és magas ZDS 

pontszámmal jár együtt többszörös negatív életesemény esetén, ezért statisztikailag 

reaálisnak tekinthető, hogy a vizsgálatok többségében az S alléllal való szignifikáns 

összefüggést sikerült kimutatni. Azokban az esetekben, ahol nem sikerült megismételni 

ezt az összefüggést, feltehetőleg azok a haplotípusok fordultak elő nagyobb számban, 

amelyeknél saját vizsgálatumkban az S allél alacsonyabb ZDS pontszámmal járt együtt 

(pl.: az rs140700 G allélja helyett az A allél állt az 5-HTTLPR S allélja mellett).  

Más szerzők a haplotípus elemzés hiánya miatt egyéb indokokkal magyarázzák 

az eredmények heterogenitását [215, 216]. Elsőként a különböző eredmények eltérését a 

vizsgálati populáció életkorbeli, nembeli, egészségi állapotbeli és a bevonási 

körülményekbeli eltérésekkel magyarázzák. Másodszor a depressziós fenotípus, 

valamint a negatív életesemények vizsgálatára szolgáló eszközök különbözőek voltak. 

Harmadszor, a vizsgálati személyek neuroticitása is félrevezető lehet egyes szerzők 

szerint [217]. Mindezeket a körülményeket tekintetbe véve, arra törekedtünk, hogy a 

legoptimálisabb eszközöket alkalmazzunk vizsgálatunkhoz. Így a depressziós fenotípus 

mérésére a ZDS folytonos változóját használtuk figyelembe véve azt a tényt, hogy nem 

klinikai mintában szubklinikus depresszió is megtalálható [218, 219]. A negatív 

életesemények mérésére pedig a TLE kérdőívet használtuk, ami objektív módon, jól 

definiált, valóban súlyos –neuroticizmustól független- életeseményekre kérdez rá. 

Korábbi vizsgálatokban az 5-HTTLPTR az affektív temperamentumokkal mutatott 

szignifikáns összefüggést, ami szintén magyarázhatja a negatív életeseményekkel 

bemutatott interakciót [220]. Ennek alapján feltételezhető, hogy az S allél az affektív 

temperamentumok olyan szélsőséges formáinak kialukálásában játszik közre, melyek 

sérülékeny viselkedésformákhoz - mint pl.: kevésbé hatékony coping- vezetnek és 

ezáltal válik a személy kiszolgáltatottabbá a negatív életseményekkel szemben. Az 5-

HTTLPR és a negatív életesemények G x E interakcióját vizsgáló korábbi 

közleményekben elsősorban a p-érték tekintetében kerültek tárgyalásra az eredmények. 

Saját vizsgálatunkban a p-érték mellett a modell megmagyarázott hányadát is megadtuk 

(adjusted R2). Az 5-HTTLPR egyedi hatása 1%-ban, a TLE 2%-ban magyarázta a 
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depresszív fenotípust. Az 5-HTTLPR x TLE interakció 4%-ban, míg az rs140700, az 5-

HTTLPR, valamint a TLE együttes hatása 6%-ot magyarázott. A ZDS varianciájának 

több mint 12%-át magyarázta a TLE a homozigóta SS genotípusú személyeknél, ami 

még inkább hangsúlyozza a G x E interakció relevanciáját. Mindezek az adatok 

felhívják a figyelmet a megmagyarázott hányad publikációjának jelentőségére.  

 

5.3. Az 5-HTTLPR és a cannabinoid receptor 1 gén promoter 

polimorfizmusok összefüggése a szorongásra való hajlammal 

 

Annak ellenére, hogy a szorongás-vonás egy olyan multifaktoriális fenotípus, 

melyet különböző gének együttes hatása alakít ki, az eddigi irodalomban nincs adat több 

gén és a szorongás szignifikáns kapcsolatáról. Vizsgálatainkban elsőként írtuk le a 

szorongást befolyásoló szerotonin transzporter gén és a cannabinoid receptor 1 gén 

interakciós hatását. A funkcionális hatással bíró 5-HTTLPR az SLC6A4 gén promoter 

régiójában elhelyezkedő hosszúság polimorfizmus. Az ‘S’ allél korábban leírt csökkent 

5-HTT transzkripciót okozó hatását [67]  sokféle pszichiátriai állapotban vizsgálták, a 

szorongással összefüggésben azonban ellentmondásos eredményeket találtak [43, 66, 

67, 221-226]. Saját vizsgálatunkban az 5-HTTLPR csak a CNR1 promoter 

polimorfizmussal interakcióban mutatott szignifikáns összefüggést a szorongó fenotípus 

vonatkozásában. A genotípus asszociációs elemzéseinkben kimutattuk, hogy a 

homozigóta ‘SS’ genotípus és az rs2180619 ‘GG’ genotípus interakciója esetén volt 

mérhető a legmagasabb szorongás pontszám. Ennek a gén-gén interakciónak 

részletesebb elemzését haplotípus vizsgálattal egészítettük ki. A legmagasabb szorongás 

pontszámot SS genotípus esetén a GTGC haplotípusúak csoportjában észleltük. 

A‘TGC’ szekvenciát korábban specifikus szabályozó elemként írták le Zhang és mtsai 

[179]. Két régió mutatott promoter aktivitást, az egyik a gén 5’végén található, ún. 

konvencionális promoter, a másik a 3. exon 5’ végén, a 2. intronban található, ún. 

alternatív promoter régió. Zhang és mtsai azt találták, hogy a két promoter régió 

allélikus variációi összefüggést mutatnak a szerabúzussal és hogy egy haplotípusvariáns 

az alternatív promoter régióban csökkent mRNS expresszióval jár együtt. Hermann és 

mtsai munkája nyomán ez a bizonyos haplotípus (‘TAG’ betűszóval jelölve Zhang és 

mtsai által) ugyanaz a haplotípus, mint az általunk talált TGC szekvencia, csak a jelölés 
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tér el [157]. Saját haplotípus elemzéseink eredménye szerint a ‘TGC’ szekvencia hatását 

az 5-HTTLPR valamint a konvencionális promoter régióban elhelyezkedő rs2180619 

allélstátusza szignifikánsan befolyásolta. 

Hipotézisünk az volt, hogy a fenotípust befolyásoló hatás a különböző 

haplotípusokhoz tartozó eltérő CNR1 promoter aktivitás következménye. ‘In silico’ 

adatelemzést végeztünk és az derült ki, hogy bizonyos CNR1 haplotípusok különböző 

transzkripciós faktor (TF) kötődési mintázatot mutatnak (15. Táblázat). Azt találtuk, 

hogy a TGC szekvenciához az rs2180619 ‘A’ allélja esetén két TF (TFIID, GR)  

kötődhet több, mint 90%-os valószínűséggel. Ugyanakkor ‘G’ allél esetén, amely 

variáció korábban a szerabúzussal is szignifikáns együttjárást mutatott [179], négy 

különböző TF (SRY, TCF-4E, LEF-1, TCF-4) is kötődhet. Mindezek az adatok, 

valamint Zhang és mtsai korábbi vizsgálata arra utal, hogy az rs2190618 jelentős gátló 

hatással lehet a gén transzkripciójára [179]. Az alternatív promoter régió működése 3 

SNP-ből álló haplotípustól is függhet, tekintve, hogy a korábban csökkent CNR1 

expresszióval jellemzett ‘TGC’ szekvencia két kötődési lehetőséggel kevesebbet biztosít 

az YY1 (delta factor) számára a többi haplotípussal összehasonlítva.  

Állatkísérletes eredmények szerint preszinaptikus CB1 receptort található a 

szerotonerg neuronokon 5-HTT közelében [142]. Egy másik közleményben arról 

számolnak be, hogy egéragyban a CB1 receptor közreműködik az 5-HT felszabadulás 

szabályozásában elsősorban a prefrontális kortex területén [152, 153]. Daramni és mtsai 

CB1 antagonistával (SR141716A) kezelt állatokon megnövekedett 5-HT turnovert 

figyeltek meg [154]. Ezeknek az eredményeknek a figyelembevételével magyarázat 

adható az általunk bemutatott, szorongásra vonatkozó genetikai interakció biológiai 

mechanizmusára (14. Ábra). 

 

Amint arra már utaltunk, az 5-HTTLPR‘SS’ genotípusa az L hordozókhoz képest 

csökkent 5-HTT hatékonyságot eredményez, ami csökkent visszavétel mechanizmuson 

keresztül megnövekedett szinaptikus szerotonin koncentrációt okoz. TGC haplotípus és 

rs2180619 polimorfizmus‘G’allél együttes fennállása estén a gátló hatású CB1 receptor 

csökkent expresszióját feltételezzük, ami kifejezettebb gátlást jelent az 5-HT 

felszabadulásra nézve. Így, ez a genetikai konstelláció (‘GTGC’ haplotípus ‘SS’ 

genotípussal együtt) szélsőségesen magas szinaptikus 5-HT koncentrációt 
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eredményezhet modellünkben. A CB1 receptor 5-HT felszabadulás gátló hatásának 

hiánya ‘L’ hordozók esetén az emelkedett 5-HTT expresszió által kiegyenlített lehet az 

5-HT koncentráció tekintetében. Parsey és mtsai azt a következtetést vonták le, hogy a 

magas extracelluláris 5-HT koncentrációnak meghatározó jelentősége lehet a 

szerotonerg rendszer fejlődésében az egyedfejlődés során és ezáltal járul hozzá a 

szorongásos zavarok számára kedvező genetikai vulnerábilitás feltételeihez [227]. Egy 

másik modell szintén a magas 5-HT koncentráció pathologiás szerepét támasztja alá, 

nevezetesen zavart coping kapaciást és magasabb szorongásra utaló magatartást írtak le 

5-HTT knockout állatokban [110, 111, 228]. Saját eredményeink arra utalnak, hogy a 

szinaptikus 5-HT koncentrációt genetikai interakció is befolyásolja az 5-HTT és a CB1 

receptor expressziójának módosítása révén. Az SS genotípusúak a GTGC haplotípussal 

együtt értek el szignifikánsan magas szorongás értéket. 

 

15. Ábra A SLC6A4 promoter x CNR1 promoter interakció, a szinaptikus 5-HT koncentráció és 

a szorongás feltételezett kapcsolata 

 

 
A transzkripciós kötődési profil analízis arra utal, hogy a GTGC haplotípus alacsonyabb, míg az 

AATT haplotípus esetén magasabb CB1 receptor expresszió valószínűsíthető. Az 5-HTTLPR SS 

genotípusa az L allél hordozással ellentétben csökkent 5-HTT hatékonyságot eredményez. Mivel a 

CB1 receptor gátolja a szerotonin felszabadulást, a bemutatott 4 szignifikáns genetikai 

konstellációban különböző szinaptikus 5-HT koncentráció képzelhető el. A legmagasabb 5-HT 

koncentráció megnövekedett felszabadulás és csökkent visszavétel esetén valósulhat meg (‘SS’ 

együttállása ‘GTGC’ hordozással) , amely felállás saját vizsgálatunkban a legmagasabb 

szorongáspontszámmal járt együtt. A legalacsonyabb 5-HT koncentráció emelkedett visszavétel 

csökkent felszabadulással együtt következhet be  (‘SL’+’LL’ és ‘AATT’ hordozása), ami szintén 

magas szorongás pontszámmal járt együtt. A maradék két genetikai konstelláció esetén a szerotonin 
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koncentráció közepesnek mondható szinten mozoghat és modellünkben ez átlagos szorongás 

pontszámmal járt együtt.  

SS/SL/LL=5-HTTLPR genotípusai; GTGC/AATT haplotípust jelölő betűszóban az egyes allélokat 

jelölő betűk sorrendben= rs2180619 A/G; rs806379 A/T; rs1535255 T/G; rs2023239 T/C 
 

 

Másfelől viszonylag magas szorongás pontszám volt megfigyelhető az ‘L’ 

hordozók egy alcsoportjában is. A TF kötődési profil alapján a CNR1 gén ‘AATT’ 

haplotípusa magas celluláris expresszióval jellemezhető, tekintve, hogy tökéletesen 

különbözik az AATT és a GTGC kötődési mintázata. Az emelkedett CB1 receptor 

expresszió csökkent 5-HT felszabadulást okoz, ami csökkent szinaptikus 5-HT 

koncentrációhoz vezet. Ugyanakkor az 5-HTTLPR ‘L’ allélja szintén magasabb 5-HTT 

expresszió által alacsony szinaptikus 5-HT koncentrációt idéz elő a megnövekedett 

visszavételi mechanizmus által (15. Ábra). A CB1 nagyfokú felszabadulás-gátló hatása 

és a megnövekedett visszavétel együttesen szélsőségesen alacsony 5-HT koncentrációt 

idézhet elő, ami szintén az átlagosnál magasabb szorongás pontszámnak lehet kedvező. 

Korábbi vizsgálatokban triptofán depléciós teszttel előidézett csökkent szerotonin szint 

szignifikáns asszociációt mutatott szorongással [229, 230]. Ezen kívül funkciót vesztett 

TPH2 gént azonosítottak unipoláris depressziós betegekben [56], mely szintén alacsony 

5-HT szinttel járó állapotnak felel meg.  

Az általunk bemutatott modellben tehát a legmagasabb szorongás pontszámok 

olyan genetikai konstellációk esetében voltak mérhetők, melyekhez transzkripciós 

faktor kötődési mintázat, valamint a receptorok ismert funkciójuk alapján szélsőségesen 

magas (‘SS’ genotípus ‘GTGC’ haplotípussal) és alacsony szerotonin szint (‘SL’+’LL’ és 

‘AATT’ hordozása) tartozhat. Az ebben a témakörben publikált eredmények arra utalnak, 

hogy a szerotnerg rendszer diszfunkciója alapvető a szorongásos zavarok 

kialakulásában és az ép működéhez szükséges érzékeny egyensúly a szerotonerg 

rendszer fokozott és gátolt működése révén egyaránt felborulhat.  
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6. Következtetések 

 
Összefoglalóan elmondható, hogy a depressziós tünetek és az affektív familiáris 

családi anamnézis kapcsolatában az affektív temperementumoknak jelentős szerpe van. 

További eredményeink arra utalnak, hogy az eddigieknél komplexebb modell szükséges 

a szerotonin transzporter gén és a súlyos életesemények interakciójának leírásához 

depressziós tünetekkel összefüggésben, mivel adataink szerint az 5-HTTLPR mellett 

további polimorfizmus módosítja a gén-környezet interakciót. Eredményeink szerint az 

rs140700 polimorfizmus által jelölt középső régiója a génnek, illetve annak interakciója 

az 5-HTTLPR-rel, valamint súlyos életeseményekkel szintén fontos szerepet játszik a 

depressziós fenotípus kialakulásában. A szerotonin transzporter és a CNR1 gén 

promoter régióiban elhelyezkedő polimorfizmusok interakciós hatása a vonás, a 

temperamentum és a súlyos szorongás tekintetében bizonyult szignifikánsnak, míg 

állapot szorongásra ez nem volt jelentős. Eredményeink arra utalnak, hogy genetikailag 

determinált szerotonerg és endokannabinoid diszfunkció állhat a szorngásra való hajlam 

hátterében. Genetikai vizsgálatunk egy biológiailag és funkcionálisan releváns 

modellhez szolgáltat alapot, amelyben a szerotonerg és az endokannabinoid rendszer 

interakciója jelentős szerepet játszik a szorongás kialakulásában.  
 

Eredményeink az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

 

1. A pozitív affektív családi anamnézis és a depressziós tünetek összefüggése az 

affektív temperamentumokon keresztül valósul meg. Mivel az affektív családi 

anamnézisben heterogén betegségcsoportok jelentek meg, eredményeink arra 

utalnak, hogy a hangulat zavarok esetén az örökletes komponens nem konkrétan 

a betegségre, hanem annak általánosabban megfogalmazható jellemzőjére 

vonatkozik, amelyet az affektív temperamentumokkal írhatunk le. 

2. Az 5-HTTLPR önmagában szignifikáns összefüggést mutatott a depressziós 

tünetekkel, míg más génrégiókat jelölő polimorfizmusok esetében szignifikáns 

hatás nem volt kimutatható.  

3. Elsőként replikáltuk a Caspi és mtsai által leírt gén-környezet interakció (GxE) 

összefüggést magyar átlag populációs mintán. Kimutattuk, hogy míg alacsony 
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számú súlyos életesemény mellett az 5-HTTLPR S allélhordozás nem 

befolyásolja a depresszió pontszámot, a súlyos életesemények számának 

növelésével az S allél hordozók szignifikánsan magasabb depresszió pontszámot 

érnek el, mint a nem hordozók. 

4. Elsőként írtuk le, hogy a szerotonin transzporter génben a középső génszakaszt 

jelölő rs140700 polimorfizmus a súlyos életeseményekkel interakcióban 

szignifikáns interakciós hatást mutat a ZDS pontszámra.  

5. Szintén elsőként mutattunk ki szignifikáns gén x gén x környezet interakciót az 

5-HTTLPR, az rs140700, valamint a súlyos életesemények között a depresszióra 

való hajlam vonatkozásában. Eredményeink szerint ez a modell bizonyult a 

legerősebbnek az általunk vizsgált depresszió modelleken belül. 

6. A szerotonin transzporter gén haplotípus elemzése súlyos életeseménnyel 

interakcióban azt mutatta, hogy többszörös súlyos életesemény esetén az 5-

HTTLPR S allélját hordozók körében zömében magas, azonban egy kisebb 

elemszámú, de szintén S allélhordozó csoport esetében alacsony depresszió 

pontszám volt kimutatható az rs140700 allél típusától függően. Ez arra utal, 

hogy a korábbi vizsgálatok ellentmondó eredményeinek egyik lehetséges 

magyarázata az egyes vizsgálatokban szerepelő alanyok eltérő rs140700 

genotípus eloszlása. Eredményeink tehát tovább erősítik a szerotonin 

transzporter gén szerepét depresszió vonatkozásában, de komplexebb gén x 

környezet interakciós modellre hívja fel a figyelmet az eddigieknél. 

7. Eredményeink szerint az 5-HTTLPR egy másik rendszer elemével, a 

cannabinoid receptor 1 génnel összefüggésben a szorongásra való hajlam 

kialakulásában vesz részt. Vizsgálatunk újabb evidenciát szolgáltat az állapot- és 

a vonásszorongás genetikai alapon történő megkülönböztetéshez. 

8. További eredményünk szerint az 5-HTTLPR SS genotípusúak között szintén 

szerepel alacsony szorongással jellemezhető csoport a cannabinoid recpetor 1 

gén haplotípusától függően, amely szintén arra utal, hogy az 5-HTTLPR S allél 

hordozók csoportja pszichiátriai vulnerábilitás szempontjából nem egységes és 

az eredmények magyarázatként szolgálhat az 5-HTTLPR S alléljának szerepére 

vonatkozó ellentmondó irodalmi adatokra. 
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9. Mivel mind a CB1 receptor, mind a szerotonin transzporter a szinaptikus tér 

szerotonin koncentráció szabályozásában vesz részt, ezért az 5-HTTLPR x 

CNR1 gén haplotípus interakció eredményét biológiailag is értelmezni tudjuk. 

Miután különböző, szignifikánsan magas, illetve alacsony szorongás  

pontszámhoz tartozó haplotípusokat transzkripciós faktorkötődési mintázat 

szerint elemeztük, elsőként írtunk le a szorongás vonatkozásában egy olyan 

biológiailag releváns humán modellt a két neuromodulátor rendszer 

kapcsolatáról, mely egy jelentős genetikai interakción alapszik. Ennek lényege, 

hogy feltételezésünk szerint bizonyos CNR1 haplotípusúak az 5-HTTLPR 

genotípusától függően rendkívül magas vagy alacsony szerotonin 

koncentrációval rendelkeznek a két receptor genetikai variánsainak funkcióbeli 

módosulása miatt, mely állapotok a két legmagasabb szorongás pontszámmal 

jártak együtt modellünkben. Ezek az eredmények arra hívják fel a figyelmet, 

hogy a hangulati labilitás kialakulásában szerepet játszó szerotonerg rendszer 

esetében a diszfunkció mindenképpen patológiás folyamatokhoz járul hozzá 

függetlenül az eltérés irányától. 

10. A korábban is felvetődő teória, mely szerint a depresszió, valamint a szorongás 

közös biológiai háttérrel rendelkeznek, elsősorban klinikai és farmakológiai 

tapasztalatból táplálkozott (pl.: depresszióban igen gyakori tünet a szorongás; 

SSRI alkalmazása depresszióban és szorongásban egyaránt indikált stb.). Saját 

vizsgálatunk alapján azonban a szerotonin transzporter 5-HTTLPR 

polimorfizmusa egyértelműen a két zavar hátterében azonosítható közös 

faktornak mutatkozott. 

11. Eredményeink felvetik annak a lehetőségét, mely szerint az 5-HTTLPR S allél 

hordozása egy olyan vulnerábilis pszichés konstelláció feltételeihez járul hozzá, 

mely közös kiinduló pontnak tekinthető depressziós és szorongásos zavarok 

számára egyaránt. Adataink szerint a klinikai kép differenciálódásához azonban 

további, különböző genetikai, illetve környezeti interakció szükséges. 
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Új megállapítások: 

 

1. Az affektív temperamentumok szignifikáns szerepet játszanak a 

hangulati labilitás örökletességében. 

2. A szerotonin transzporter gén promoter és középső régiója a negatív 

életeseményekkel interakcióban vesz részt a depresszióra való hajlam 

kialakulásában. 

3. A szorongásra való hajlam jelentős összefüggést mutat a cannabinod 

recptor 1 és a szerotonin transzporter genetikai interakciójával, mely 

interakció fokozott szorongás esetén a szinaptikus szerotonin 

szélsőségesen magas és alacsony szintjével jár együtt. 

4. Az 5-HTTLPR mind a depresszióra, mind a szorongásra való hajlam 

kialakulásában részt vesz. Eredményeink szerint az S allél kevéssé 

mérhető egyedi hatásával szemben, különböző gén-gén és gén-

környezet interakciók esetén kifejezett vulnerábilitást jelent a 

hangulati labilitásra.  
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7. Összefoglalás 
 

A hangulatzavarok öröklődésével kapcsolatban számos kérdés tisztázatlan. Az 

sem eldöntött, hogy a betegség milyen fenotípus része és hogyan öröklődik, hiszen 

ismert tény, hogy egy adott klinikai zavarban szenvedő beteg családjában más típusú 

affektív betegség is előfordulhat. Ugyanakkor a hangulatzavarokra vonatkozó genetikai 

vizsgálatok sem adnak egyértelmű választ.  

Neurobiológiai, valamint farmakológiai ismereteink alapján a szerotonin 

transzporter gén mint kandidáns szerepel a hangulati, valamint érzelmi labilitás 

hátterével foglalkozó tanulmányokban. Az eddigi irodalmi adatok arra utaltak, hogy 

önmagában a szerotonintranszporter gén promoterében elhelyezkedő funkcionális 

polimorfizmus, az 5-HTTLPR csak a vizsgálatok egy részében mutat direkt asszociációt 

az említett zavarokkal. Eredményeink szerint a pozitív affektív családi anamnézis és a 

depressziós tünetek összefüggése az affektív temperamentumokon keresztül valósul 

meg. Genetikai vizsgálataink eredményei alapján elsőként írtuk le, hogy a szerotonin 

transzporter gén középső szakaszát jelölő rs140700 polimorfizmus a súlyos 

életeseményekkel interakcióban szignifikáns összefüggést mutat a depressziós 

tünetekkel. Szintén elsőként mutattunk ki szignifikáns gén x gén x környezet interakciót 

az 5-HTTLPR és az rs140700 valamint a súlyos életesemények között a depressziós 

tünetek megjelenésének hátterében. A szerotonin transzporter gén haplotípus elemzése 

azt mutatta, hogy az 5-HTTLPR S allélját hordozók körében a súlyos életeseményt átélt 

személyek zömmel magas depresszió pontszámot mutatnak. Ez alól kivétel, ha ez a két 

mutató az rs140700 A alléltípusával jár együtt, vagyis az 5-HTTLPR S allél hordozók 

között egy depresszó ellen védő haplotípust azonosítottunk. Eredményeink tehát 

alátámasztják a szerotonin transzporter gén szerepét depresszió tüneteinek 

kialakulásában, de az eddigieknél komplexebb gén x gén x környezet interakciós modell 

érvényességére hívják fel a figyelmet. Eredményeink szerint az 5-HTTLPR egy másik 

neurotranszmitter rendszer egyik elemével, a cannabinoid receptor 1 génnel 

interakcióban a szorongásra való hajlam kialakulásában is részt vesz. Vizsgálataink 

alapján arra következtethetünk, hogy akár a szélsőségesen magas, akár az alacsony 
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szinaptikus szerotonin koncentráció magas szorongás pontszámmal jár együtt, ami a 

szerotonerg diszfunkció hangulati labilitás kialakulásában játszott szerepére hívja fel a 

figyelmet. Eredményeink felvetik annak a lehetőségét, hogy az 5-HTTLPR S allél 

hordozása egy a depressziós és szorongásos zavarok kialakulása szempontjából 

vulnerábilis pszichés konstelláció kialakulásához teremti meg a feltételeket. Adataink 

szerint a klinikai tünetek kialakulásában további genetikai, illetve környezeti faktorok is 

szerepet játszanak. 
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8. Summary 
Although heritability of the affective disorders is well accepted, several 

questions are still unsolved. The phenotype associated with the disorder is still 

unceirtain, e.g., different disorders of the affective spectrum could be observed in the 

family of the patient. Furthermore, genetic studies failed to provide exact explanation 

for these questions either.   

Based on neurobiological and pharmacological evidence the serotonin 

transporter gene is one of the most frequently investigated candidate in mood disorders 

and other disorders of the affective spectrum. Data on functional polymorphism located 

in the serotonin transporter gene (5-HTTLPR) suggested that direct association between 

the 5-HTTLPR and depression was not replicable. New models considering the 

interaction with environment factors (Gene-Enviromnet interaction, G x E) or with other 

genes (Gene-Gene interaction, G x G) appeard to be more appropriate. Therefore we 

designed our studies in a large scale Hungarian, non-clinical population using the above 

models. Our results provide evidence that the association of positive affective family 

history and depressive symptoms are mediated by the affective temperaments. As 

different subgroups of affective disorders appeared in the affective family history we 

conclude that the heritable component of the affective disorders does not determine the 

given clinical phenotype, rather it is a kind of vulnerability for affective lability which is 

manifested by the affective temperaments. We reported first that the role of the 

promoter region variant (5-HTTLPR) is not exclusive, and the middle region (tagged by 

the SNP rs140700) of the gene has also a significant role in the G x E model. 

Furthermore, we discovered a significant Gene x Gene x Enviroment interaction 

between 5-HTTLPR, rs140700 and threatening life events. Haplotype analyses of the 

serotonin transporter gene suggested that the majority of the S allele carriers for 5-

HTTLPR with multiple threatening life events expressed high depression score. Among 

these persons we identified, however, a subgroup with much lower depression score. In 

this group the above parameters are associated with the A allele-type of rs140700. 

These results, namely a dissimilar allele distribution of rs140700 among 5-HTTLPR S 

carriers provide a possible explanation for contradictionary findings in previous studies. 

Hence, our data support the role of serotonin transporter gene in the background of 
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depression, but a more sophisticated model including G x G x E interaction of 

depression was suggested. In another study, interaction of 5-HTTLPR with the 

cannabinoid receptor 1 gene promoter was significantly associatiated with anxious 

phenotype. These results suggest that extremly high or low synaptic serotonin 

concentration could be associated with high anxiety score. These findings call attention 

to the serotonergic dysfunction in the vulnerability for affective disorders.  



 95

 

 9. Irodalomjegyzék 

 

1. Akiskal HS, Akiskal KK, Haykal RF, Manning JS, Connor PD. (2005) TEMPS-
A: progress towards validation of a self-rated clinical version of the 
Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego 
Autoquestionnaire. Journal of affective disorders, 85:3-16. 

2. World Health Organization (2001), World Health Report  (WHO, 2001) 
3. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz D, Merikangas KR, Rush AJ, 

Walters EE, Wang PS. (2003) The epidemiology of major depressive disorder: 
results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Jama, 
289:3095-3105. 

4. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, de 
Girolamo G, Graaf R, Demyttenaere K, Gasquet I, Haro JM, Katz SJ, Kessler 
RC, Kovess V, Lepine JP, Ormel J, Polidori G, Russo LJ, Vilagut G, Almansa J, 
Arbabzadeh-Bouchez S, Autonell J, Bernal M, Buist-Bouwman MA, Codony M, 
Domingo-Salvany A, Ferrer M, Joo SS, Martinez-Alonso M, Matschinger H, 
Mazzi F, Morgan Z, Morosini P, Palacin C, Romera B, Taub N, Vollebergh 
WA. (2004) Prevalence of mental disorders in Europe: results from the 
European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. 
Acta Psychiatr Scand Suppl:21-27. 

5. Ustun TB, Ayuso-Mateos JL, Chatterji S, Mathers C, Murray CJ. (2004) Global 
burden of depressive disorders in the year 2000. Br J Psychiatry, 184:386-392. 

6. Wang PS, Simon G, Kessler RC. (2003) The economic burden of depression and 
the cost-effectiveness of treatment. Int J Methods Psychiatr Res, 12:22-33. 

7. Szadoczky E, Papp Z, Vitrai J, Rihmer Z, Furedi J. (1998) The prevalence of 
major depressive and bipolar disorders in Hungary. Results from a national 
epidemiologic survey. J Affect Disord, 50:153-162. 

8. Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, Faravelli C, Greenwald S, Hwu HG, 
Joyce PR, Karam EG, Lee CK, Lellouch J, Lepine JP, Newman SC, Rubio-
Stipec M, Wells JE, Wickramaratne PJ, Wittchen H, Yeh EK. (1996) Cross-
national epidemiology of major depression and bipolar disorder. Jama, 276:293-
299. 

9. Cuijpers P, Smit F. (2002) Excess mortality in depression: a meta-analysis of 
community studies. Journal of affective disorders, 72:227-236. 

10. Parikh SV, Lam RW. (2001) Clinical guidelines for the treatment of depressive 
disorders, I. Definitions, prevalence, and health burden. Canadian journal of 
psychiatry, 46 Suppl 1:13S-20S. 

11. Judd LL, Rapaport MH, Paulus MP, Brown JL. (1994) Subsyndromal 
symptomatic depression: a new mood disorder? J Clin Psychiatry, 55 Suppl:18-
28. 

12. Nestler EJ, Barrot M, DiLeone RJ, Eisch AJ, Gold SJ, Monteggia LM. (2002) 
Neurobiology of depression. Neuron, 34:13-25. 

13. Stahl, S. (2008) Neurobiology of depression slides from Stahl's Neuroscience 
and mental health pocketbook series, Neuroscience Education Institute, San 
Diego.  



 96

14. Thase ME. Mood disorders: neurobiology. In: Sadock BJ, Sadock VA (eds), 
Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. Lippincott Williams 
&Wilkins, Philadelphia, 2005:1595-1603. 

15. Millan MJ. (2004) The role of monoamines in the actions of established and 
"novel" antidepressant agents: a critical review. Eur J Pharmacol, 500:371-384. 

16. Andreasen NC, Black DW. Introductory Textbook of Psychiatry, 2nd edition, 
American Psychiatry Press, Inc, Washington, 1995. 

17. Taylor C, Fricker AD, Devi LA, Gomes I. (2005) Mechanisms of action of 
antidepressants: from neurotransmitter systems to signaling pathways. Cell 
Signal, 17:549-557. 

18. Duman RS, Heninger GR, Nestler EJ. (1997) A molecular and cellular theory of 
depression. Arch Gen Psychiatry, 54:597-606. 

19. Goldberg D. (2006) The aetiology of depression. Psychol Med, 36:1341-1347. 
20. Hasler G, Drevets WC, Manji HK, Charney DS. (2004) Discovering 

endophenotypes for major depression. Neuropsychopharmacology, 29:1765-
1781. 

21. Armitage R. (2007) Sleep and circadian rhythms in mood disorders. Acta 
Psychiatr Scand Suppl:104-115. 

22. Mayberg HS. (2003) Modulating dysfunctional limbic-cortical circuits in 
depression: towards development of brain-based algorithms for diagnosis and 
optimised treatment. Br Med Bull, 65:193-207. 

23. Paykel ES. (2003) Life events and affective disorders. Acta Psychiatr Scand 
Suppl:61-66. 

24. Kendler KS, Kuhn JW, Vittum J, Prescott CA, Riley B. (2005) The interaction 
of stressful life events and a serotonin transporter polymorphism in the 
prediction of episodes of major depression: a replication. Archives of General 
Psychiatry, 62:529-535. 

25. Akiskal KK, Akiskal HS. (2005) The theoretical underpinnings of affective 
temperaments: implications for evolutionary foundations of bipolar disorder and 
human nature. J Affect Disord, 85:231-239. 

26. Akiskal HS, Hantouche EG, Allilaire JF. (2003) Bipolar II with and without 
cyclothymic temperament: "dark" and "sunny" expressions of soft bipolarity. J 
Affect Disord, 73:49-57. 

27. Whittle S, Allen NB, Lubman DI, Yucel M. (2006) The neurobiological basis of 
temperament: towards a better understanding of psychopathology. Neurosci 
Biobehav Rev, 30:511-525. 

28. Gonda X, Rihmer Z, Zsombok T, Bagdy G, Akiskal KK, Akiskal HS. (2006) 
The 5HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene is associated 
with affective temperaments as measured by TEMPS-A. Journal of affective 
disorders, 91:125-131. 

29. Maremmani I, Akiskal HS, Signoretta S, Liguori A, Perugi G, Cloninger R. 
(2005) The relationship of Kraepelian affective temperaments (as measured by 
TEMPS-I) to the tridimensional personality questionnaire (TPQ). Journal of 
affective disorders, 85:17-27. 

30. Cassano GB, Akiskal HS, Perugi G, Musetti L, Savino M. (1992) The 
importance of measures of affective temperaments in genetic studies of mood 
disorders. J Psychiatr Res, 26:257-268. 



 97

31. Chiaroni P, Hantouche EG, Gouvernet J, Azorin JM, Akiskal HS. (2005) The 
cyclothymic temperament in healthy controls and familially at risk individuals 
for mood disorder: endophenotype for genetic studies? J Affect Disord, 85:135-
145. 

32. Evans L, Akiskal HS, Keck PE, Jr., McElroy SL, Sadovnick AD, Remick RA, 
Kelsoe JR. (2005) Familiality of temperament in bipolar disorder: support for a 
genetic spectrum. J Affect Disord, 85:153-168. 

33. Kelsoe JR. (2003) Arguments for the genetic basis of the bipolar spectrum. J 
Affect Disord, 73:183-197. 

34. Kesebir S, Vahip S, Akdeniz F, Yuncu Z, Alkan M, Akiskal H. (2005) Affective 
temperaments as measured by TEMPS-A in patients with bipolar I disorder and 
their first-degree relatives: a controlled study. J Affect Disord, 85:127-133. 

35. Akiskal HS. (1995) Toward a temperament-based approach to depression: 
implications for neurobiologic research. Adv Biochem Psychopharmacol, 49:99-
112. 

36. Rottig D, Rottig S, Brieger P, Marneros A. (2007) Temperament and personality 
in bipolar I patients with and without mixed episodes. Journal of affective 
disorders. 

37. Paul SM. Anxiety and depression: a common neurobiological substrate? J Clin 
Psychiatry 1988 Oct;49Suppl; 13-6. 

38. Spielberger CD. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting 
Psychologists Press, Palo Alto, 1970. 

39. Andrews G, Anderson TM, Slade T, Sunderland M. Classification of anxiety 
and depressive disorders: problems and solutions. Depress Anxiety 
2008;25(4):274-81. 

40. Hettema JM. (2008) What is the genetic relationship between anxiety and 
depression? Am J Med Genet C Semin Med Genet, 148:140-146. 

41. Baldwin DS, Evans DL, Hirschfeld RM, Kasper S. (2002) Can we distinguish 
anxiety from depression? Psychopharmacol Bull, 36 Suppl 2:158-165. 

42. Gonda X, Juhasz G, Laszik A, Rihmer Z, Bagdy G. (2005) Subthreshold 
depression is linked to the functional polymorphism of the 5HT transporter gene. 
Journal of affective disorders, 87:291-297. 

43. Gonda X, Rihmer Z, Juhasz G, Zsombok T, Bagdy G. (2007) High anxiety and 
migraine are associated with the s allele of the 5HTTLPR gene polymorphism. 
Psychiatry Res, 149:261-266. 

44. Gershon ES, Hamovit J, Guroff JJ, Dibble E, Leckman JF, Sceery W, Targum 
SD, Nurnberger JI, Jr., Goldin LR, Bunney WE, Jr. (1982) A family study of 
schizoaffective, bipolar I, bipolar II, unipolar, and normal control probands. 
Arch Gen Psychiatry, 39:1157-1167. 

45. Weissman MM, Gershon ES, Kidd KK, Prusoff BA, Leckman JF, Dibble E, 
Hamovit J, Thompson WD, Pauls DL, Guroff JJ. (1984) Psychiatric disorders in 
the relatives of probands with affective disorders. The Yale University--National 
Institute of Mental Health Collaborative Study. Arch Gen Psychiatry, 41:13-21. 

46. Moldin SO, Reich T, Rice JP. (1991) Current perspectives on the genetics of 
unipolar depression. Behav Genet, 21:211-242. 

47. Mendlewicz J, Rainer JD. (1977) Adoption study supporting genetic 
transmission in manic--depressive illness. Nature, 268:327-329. 



 98

48. Cadoret RJ. (1978) Evidence for genetic inheritance of primary affective 
disorder in adoptees. Am J Psychiatry, 135:463-466. 

49. Wender PH, Kety SS, Rosenthal D, Schulsinger F, Ortmann J, Lunde I. (1986) 
Psychiatric disorders in the biological and adoptive families of adopted 
individuals with affective disorders. Arch Gen Psychiatry, 43:923-929. 

50. Levinson DF. (2006) The genetics of depression: a review. Biol Psychiatry, 
60:84-92. 

51. Lotrich FE, Pollock BG. (2004) Meta-analysis of serotonin transporter 
polymorphisms and affective disorders. Psychiatr Genet, 14:121-129. 

52. Lasky-Su JA, Faraone SV, Glatt SJ, Tsuang MT. (2005) Meta-analysis of the 
association between two polymorphisms in the serotonin transporter gene and 
affective disorders. American Journal of Medical Genetics Part B, 
Neuropsychiatric Genetics: the Official Publication of the International Society 
of Psychiatric Genetics, 133:110-115. 

53. Hoefgen B, Schulze TG, Ohlraun S, von Widdern O, Hofels S, Gross M, 
Heidmann V, Kovalenko S, Eckermann A, Kolsch H, Metten M, Zobel A, 
Becker T, Nothen MM, Propping P, Heun R, Maier W, Rietschel M. (2005) The 
power of sample size and homogenous sampling: association between the 5-
HTTLPR serotonin transporter polymorphism and major depressive disorder. 
Biol Psychiatry, 57:247-251. 

54. Furlong RA, Ho L, Walsh C, Rubinsztein JS, Jain S, Paykel ES, Easton DF, 
Rubinsztein DC. (1998) Analysis and meta-analysis of two serotonin transporter 
gene polymorphisms in bipolar and unipolar affective disorders. Am J Med 
Genet, 81:58-63. 

55. Zill P, Baghai TC, Zwanzger P, Schule C, Eser D, Rupprecht R, Moller HJ, 
Bondy B, Ackenheil M. (2004) SNP and haplotype analysis of a novel 
tryptophan hydroxylase isoform (TPH2) gene provide evidence for association 
with major depression. Mol Psychiatry, 9:1030-1036. 

56. Zhang X, Gainetdinov RR, Beaulieu JM, Sotnikova TD, Burch LH, Williams 
RB, Schwartz DA, Krishnan KR, Caron MG. (2005) Loss-of-function mutation 
in tryptophan hydroxylase-2 identified in unipolar major depression. Neuron, 
45:11-16. 

57. Zhou Z, Peters EJ, Hamilton SP, McMahon F, Thomas C, McGrath PJ, Rush J, 
Trivedi MH, Charney DS, Roy A, Wisniewski S, Lipsky R, Goldman D. (2005) 
Response to Zhang et al. (2005): loss-of-function mutation in tryptophan 
hydroxylase-2 identified in unipolar major depression. Neuron 45, 11-16. 
Neuron, 48:702-703; author reply 705-706. 

58. Zhou Z, Roy A, Lipsky R, Kuchipudi K, Zhu G, Taubman J, Enoch MA, 
Virkkunen M, Goldman D. (2005) Haplotype-based linkage of tryptophan 
hydroxylase 2 to suicide attempt, major depression, and cerebrospinal fluid 5-
hydroxyindoleacetic acid in 4 populations. Arch Gen Psychiatry, 62:1109-1118. 

59. Anguelova M, Benkelfat C, Turecki G. (2003) A systematic review of 
association studies investigating genes coding for serotonin receptors and the 
serotonin transporter: II. Suicidal behavior. Molecular Psychiatry, 8:646-653. 

60. Manji HK, Duman RS. (2001) Impairments of neuroplasticity and cellular 
resilience in severe mood disorders: implications for the development of novel 
therapeutics. Psychopharmacol Bull, 35:5-49. 



 99

61. Strauss J, Barr CL, George CJ, King N, Shaikh S, Devlin B, Kovacs M, 
Kennedy JL. (2004) Association study of brain-derived neurotrophic factor in 
adults with a history of childhood onset mood disorder. Am J Med Genet B 
Neuropsychiatr Genet, 131B:16-19. 

62. Merikangas KR, Stevens DE. (1997) Comorbidity of migraine and psychiatric 
disorders. Neurol Clin, 15:115-123. 

63. Clement Y, Calatayud F, Belzung C. (2002) Genetic basis of anxiety-like 
behaviour: a critical review. Brain Res Bull, 57:57-71. 

64. Henderson AS, Korten AE, Jorm AF, Jacomb PA, Christensen H, Rodgers B, 
Tan X, Easteal S. (2000) COMT and DRD3 polymorphisms, environmental 
exposures, and personality traits related to common mental disorders. Am J Med 
Genet, 96:102-107. 

65. Deckert J, Nothen MM, Franke P, Delmo C, Fritze J, Knapp M, Maier W, 
Beckmann H, Propping P. (1998) Systematic mutation screening and association 
study of the A1 and A2a adenosine receptor genes in panic disorder suggest a 
contribution of the A2a gene to the development of disease. Mol Psychiatry, 
3:81-85. 

66. Gelernter J, Kranzler H, Coccaro EF, Siever LJ, New AS. (1998) Serotonin 
transporter protein gene polymorphism and personality measures in African 
American and European American subjects. Am J Psychiatry, 155:1332-1338. 

67. Lesch KP, Bengel D, Heils A, Sabol SZ, Greenberg BD, Petri S, Benjamin J, 
Muller CR, Hamer DH, Murphy DL. (1996) Association of anxiety-related traits 
with a polymorphism in the serotonin transporter gene regulatory region. 
Science, 274:1527-1531. 

68. Ohara K, Suzuki Y, Ochiai M, Tsukamoto T, Tani K, Ohara K. (1999) A 
variable-number-tandem-repeat of the serotonin transporter gene and anxiety 
disorders. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 23:55-65. 

69. Murphy DL, Lesch KP, Aulakh CS, Pigott TA. (1991) Serotonin-selective 
arylpiperazines with neuroendocrine, behavioral, temperature, and 
cardiovascular effects in humans. Pharmacol Rev, 43:527-552. 

70. Takeyuchi Y. Distribution of serotonin neurons in the mammalian brain. In: 
Osborne NN and Hamon M (eds), Neuronal Serotonin. John Wiley and Sons 
Ltd., Chichster, 1988:25-27. 

71. Murphy DL, Mueller EA, Aulakh CS, Bagdy G, Garrick NA. Serotonergic 
function in neuropsychiatric disorders. In: Mylechrane EJ, Angus JA, de la 
Lande IS, Humphrey PPA (Eds.), Serotonin. Macmillan Press, London, 
1989:257-64. 

72. Blundell JE. (1977) Is there a role for serotonin (5-hydroxytryptamine) in 
feeding? Int J Obes, 1:15-42. 

73. Meston CM, Gorzalka BB. (1992) Psychoactive drugs and human sexual 
behavior: the role of serotonergic activity. J Psychoactive Drugs, 24:1-40. 

74. Myers RD. Hypothalamic control of thermoregulation. In: Morgane PJ, 
Panksepp J (eds). Handbook of hypothalamus. Marcel Dekker, New York, 
1980:83-210. 

75. Jacobs BL, Fornal CA. (1993) 5-HT and motor control: a hypothesis. Trends 
Neurosci, 16:346-352. 



 100

76. Montagne M, Calas A. Serotonin and neuroendocrinology: the pituitary. In: 
Osborne NN, Hamon M (eds.): Neuronal serotonin. Wiley, New York, 1988: 
271-303. 

77. McEntee WJ, Crook TH. (1991) Serotonin, memory, and the aging brain. 
Psychopharmacology (Berl), 103:143-149. 

78. Wamsley JK, Byerley WF, McCabe RT, McConnell EJ, Dawson TM, Grosser 
BI. (1987) Receptor alterations associated with serotonergic agents: an 
autoradiographic analysis. J Clin Psychiatry, 48 Suppl:19-25. 

79. Le Bars D. Serotonin and pain. In: Osborne NN, Hamon M (eds): Neuronal 
Serotonin. Wiley, New York, 1994:171-229. 

80. Coccaro EF. (1992) Impulsive aggression and central serotonergic system 
function in humans: an example of a dimensional brain-behavior relationship. 
Int Clin Psychopharmacol, 7:3-12. 

81. Soubrie P. Serotonin and behavior, with special regard to animal models of 
anxiety, depression and waiting ability. In: Osborne NN, Hamon M (eds): 
Neuronal Serotonin. Wiley, New York, 1988:255-270. 

82. Maes M, Meltzer HY. The serotonin hypothesis of major depression. In: Bloom, 
FE, Kupfer DJ (eds): Psychopharmacology: The fourth generation of progress. 
Raven Press, New York, 1995:933-944. 

83. Zifa E, Fillion G. (1992) 5-Hydroxytryptamine receptors. Pharmacol Rev, 
44:401-458. 

84. Lieben CKJ. Serotonin and behavior: animal studies applying the method of 
acute tryptophan depletion. Maastricht, 2004. 

85. Hoyer D, Clarke DE, Fozard JR, Hartig PR, Martin GR, Mylecharane EJ, 
Saxena PR, Humphrey PP. (1994) International Union of Pharmacology 
classification of receptors for 5-hydroxytryptamine (Serotonin). Pharmacol Rev, 
46:157-203. 

86. Azmitia EC, Whitaker-Azmitia PM. Developmental and adult plasticity of 
serotonergic neurons and their tartget cells. In: Baumgarten HG, Göthert M 
(eds). Serotonergic neurons and 5-HT receptors in the CNS. Springer, New 
York, 1997:1-39. 

87. Lesch KP, Mossner R. (1998) Genetically driven variation in serotonin uptake: 
is there a link to affective spectrum, neurodevelopmental, and neurodegenerative 
disorders? Biol Psychiatry, 44:179-192. 

88. Ramamoorthy S, Leibach FH, Mahesh VB, Ganapathy V. (1993) Partial 
purification and characterization of the human placental serotonin transporter. 
Placenta, 14:449-461. 

89. Lesch KP, Balling U, Gross J, Strauss K, Wolozin BL, Murphy DL, Riederer P. 
(1994) Organization of the human serotonin transporter gene. J Neural Transm 
Gen Sect, 95:157-162. 

90. Ogilvie AD, Battersby S, Bubb VJ, Fink G, Harmar AJ, Goodwim GM, Smith 
CA. (1996) Polymorphism in serotonin transporter gene associated with 
susceptibility to major depression. Lancet, 347:731-733. 

91. Hahn MK, Blakely RD. (2002) Monoamine transporter gene structure and 
polymorphisms in relation to psychiatric and other complex disorders. 
Pharmacogenomics J, 2:217-235. 

92. MacKenzie A, Quinn J. (1999) A serotonin transporter gene intron 2 
polymorphic region, correlated with affective disorders, has allele-dependent 



 101

differential enhancer-like properties in the mouse embryo. Proc Natl Acad Sci U 
S A, 96:15251-15255. 

93. Lesch KP, Gutknecht L. (2005) Pharmacogenetics of the serotonin transporter. 
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 29:1062-1073. 

94. Bradley SL, Dodelzon K, Sandhu HK, Philibert RA. (2005) Relationship of 
serotonin transporter gene polymorphisms and haplotypes to mRNA 
transcription. American Journal of Medical Genetics Part B, Neuropsychiatric 
Genetics: the Official Publication of the International Society of Psychiatric 
Genetics, 136:58-61. 

95. Cervilla JA, Molina E, Rivera M, Torres-Gonzalez F, Bellon JA, Moreno B, 
Luna JD, Lorente JA, Mayoral F, King M, Nazareth I, Group PSC, Gutierrez B. 
(2007) The risk for depression conferred by stressful life events is modified by 
variation at the serotonin transporter 5HTTLPR genotype: evidence from the 
Spanish PREDICT-Gene cohort. Molecular Psychiatry, 12:748-755. 

96. Mortensen OV, Thomassen M, Larsen MB, Whittemore SR, Wiborg O. (1999) 
Functional analysis of a novel human serotonin transporter gene promoter in 
immortalized raphe cells. Brain Res Mol Brain Res, 68:141-148. 

97. Little KY, McLaughlin DP, Zhang L, Livermore CS, Dalack GW, McFinton PR, 
DelProposto ZS, Hill E, Cassin BJ, Watson SJ, Cook EH. (1998) Cocaine, 
ethanol, and genotype effects on human midbrain serotonin transporter binding 
sites and mRNA levels. Am J Psychiatry, 155:207-213. 

98. Greenberg BD, Li Q, Lucas FR, Hu S, Sirota LA, Benjamin J, Lesch KP, Hamer 
D, Murphy DL. (2000) Association between the serotonin transporter promoter 
polymorphism and personality traits in a primarily female population sample. 
Am J Med Genet, 96:202-216. 

99. Reist C, Mazzanti C, Vu R, Tran D, Goldman D. (2001) Serotonin transporter 
promoter polymorphism is associated with attenuated prolactin response to 
fenfluramine. Am J Med Genet, 105:363-368. 

100. Whale R, Quested DJ, Laver D, Harrison PJ, Cowen PJ. (2000) Serotonin 
transporter (5-HTT) promoter genotype may influence the prolactin response to 
clomipramine. Psychopharmacology (Berl), 150:120-122. 

101. Neumeister A, Konstantinidis A, Stastny J, Schwarz MJ, Vitouch O, Willeit M, 
Praschak-Rieder N, Zach J, de Zwaan M, Bondy B, Ackenheil M, Kasper S. 
(2002) Association between serotonin transporter gene promoter polymorphism 
(5HTTLPR) and behavioral responses to tryptophan depletion in healthy women 
with and without family history of depression. Arch Gen Psychiatry, 59:613-
620. 

102. Heinz A, Jones DW, Mazzanti C, Goldman D, Ragan P, Hommer D, Linnoila 
M, Weinberger DR. (2000) A relationship between serotonin transporter 
genotype and in vivo protein expression and alcohol neurotoxicity. Biol 
Psychiatry, 47:643-649. 

103. Jacob CP, Strobel A, Hohenberger K, Ringel T, Gutknecht L, Reif A, Brocke B, 
Lesch KP. (2004) Association between allelic variation of serotonin transporter 
function and neuroticism in anxious cluster C personality disorders. Am J 
Psychiatry, 161:569-572. 

104. Gelernter J, Kranzler H, Cubells JF. (1997) Serotonin transporter protein 
(SLC6A4) allele and haplotype frequencies and linkage disequilibria in African- 



 102

and European-American and Japanese populations and in alcohol-dependent 
subjects. Hum Genet, 101:243-246. 

105. Lesch KP, Bengel D, Heils A, Sabol SZ, Greenberg BD, Petri S, Benjamin J, 
Muller CR, Hamer DH, Murphy DL. (1996) Association of anxiety-related traits 
with a polymorphism in the serotonin transporter gene regulatory region.[see 
comment]. Science, 274:1527-1531. 

106. Delbruck SJ, Wendel B, Grunewald I, Sander T, Morris-Rosendahl D, Crocq 
MA, Berrettini WH, Hoehe MR. (1997) A novel allelic variant of the human 
serotonin transporter gene regulatory polymorphism. Cytogenet Cell Genet, 
79:214-220. 

107. Kunugi H, Hattori M, Kato T, Tatsumi M, Sakai T, Sasaki T, Hirose T, Nanko 
S. (1997) Serotonin transporter gene polymorphisms: ethnic difference and 
possible association with bipolar affective disorder. Mol Psychiatry, 2:457-462. 

108. Michaelovsky E, Frisch A, Rockah R, Peleg L, Magal N, Shohat M, Weizman 
R. (1999) A novel allele in the promoter region of the human serotonin 
transporter gene. Mol Psychiatry, 4:97-99. 

109. Nakamura M, Ueno S, Sano A, Tanabe H. (2000) The human serotonin 
transporter gene linked polymorphism (5-HTTLPR) shows ten novel allelic 
variants. Mol Psychiatry, 5:32-38. 

110. Wellman CL, Izquierdo A, Garrett JE, Martin KP, Carroll J, Millstein R, Lesch 
KP, Murphy DL, Holmes A. (2007) Impaired stress-coping and fear extinction 
and abnormal corticolimbic morphology in serotonin transporter knock-out 
mice. J Neurosci, 27:684-691. 

111. Carroll JC, Boyce-Rustay JM, Millstein R, Yang R, Wiedholz LM, Murphy DL, 
Holmes A. (2007) Effects of mild early life stress on abnormal emotion-related 
behaviors in 5-HTT knockout mice. Behav Genet, 37:214-222. 

112. Willis-Owen SA, Turri MG, Munafo MR, Surtees PG, Wainwright NW, Brixey 
RD, Flint J. (2005) The serotonin transporter length polymorphism, neuroticism, 
and depression: a comprehensive assessment of association. Biol Psychiatry, 
58:451-456. 

113. Flory JD, Manuck SB, Ferrell RE, Dent KM, Peters DG, Muldoon MF. (1999) 
Neuroticism is not associated with the serotonin transporter (5-HTTLPR) 
polymorphism. Mol Psychiatry, 4:93-96. 

114. Gonda X, Fountoulakis KN, Juhasz G, Rihmer Z, Lazary J, Laszik A, Akiskal 
HS, Bagdy G. (2009) Association of the s allele of the 5-HTTLPR with 
neuroticism-related traits and temperaments in a psychiatrically healthy 
population. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 259:106-
113. 

115. Gonda X, Fountoulakis KN, Rihmer Z, Lazary J, Laszik A, Akiskal KK, Akiskal 
HS, Bagdy G. (2009) Towards a genetically validated new affective 
temperament scale: a delineation of the temperament phenotype of 5-HTTLPR 
using the TEMPS-A. Journal of affective disorders, 112:19-29. 

116. Gutierrez B, Arranz MJ, Collier DA, Valles V, Guillamat R, Bertranpetit J, 
Murray RM, Fanas L. (1998) Serotonin transporter gene and risk for bipolar 
affective disorder: an association study in Spanish population. Biological 
Psychiatry, 43:843-847. 

117. Collier DA, Stober G, Li T, Heils A, Catalano M, Di Bella D, Arranz MJ, 
Murray RM, Vallada HP, Bengel D, Muller CR, Roberts GW, Smeraldi E, Kirov 



 103

G, Sham P, Lesch KP. (1996) A novel functional polymorphism within the 
promoter of the serotonin transporter gene: possible role in susceptibility to 
affective disorders. Mol Psychiatry, 1:453-460. 

118. Gutierrez B, Pintor L, Gasto C, Rosa A, Bertranpetit J, Vieta E, Fananas L. 
(1998) Variability in the serotonin transporter gene and increased risk for major 
depression with melancholia. Hum Genet, 103:319-322. 

119. Mendlewicz J, Massat I, Souery D, Del-Favero J, Oruc L, Nothen MM, 
Blackwood D, Muir W, Battersby S, Lerer B, Segman RH, Kaneva R, Serretti 
A, Lilli R, Lorenzi C, Jakovljevic M, Ivezic S, Rietschel M, Milanova V, Van 
Broeckhoven C. (2004) Serotonin transporter 5HTTLPR polymorphism and 
affective disorders: no evidence of association in a large European multicenter 
study. European Journal of Human Genetics, 12:377-382. 

120. Willeit M, Praschak-Rieder N, Neumeister A, Zill P, Leisch F, Stastny J, Hilger 
E, Thierry N, Konstantinidis A, Winkler D, Fuchs K, Sieghart W, Aschauer H, 
Ackenheil M, Bondy B, Kasper S. (2003) A polymorphism (5-HTTLPR) in the 
serotonin transporter promoter gene is associated with DSM-IV depression 
subtypes in seasonal affective disorder. Mol Psychiatry, 8:942-946. 

121. Rosenthal NE, Mazzanti CM, Barnett RL, Hardin TA, Turner EH, Lam GK, 
Ozaki N, Goldman D. (1998) Role of serotonin transporter promoter repeat 
length polymorphism (5-HTTLPR) in seasonality and seasonal affective 
disorder. Mol Psychiatry, 3:175-177. 

122. Hariri AR, Mattay VS, Tessitore A, Kolachana B, Fera F, Goldman D, Egan 
MF, Weinberger DR. (2002) Serotonin transporter genetic variation and the 
response of the human amygdala. Science, 297:400-403. 

123. Pezawas L, Meyer-Lindenberg A, Drabant EM, Verchinski BA, Munoz KE, 
Kolachana BS, Egan MF, Mattay VS, Hariri AR, Weinberger DR. (2005) 5-
HTTLPR polymorphism impacts human cingulate-amygdala interactions: a 
genetic susceptibility mechanism for depression. Nat Neurosci, 8:828-834. 

124. Gaspar P, Cases O, Maroteaux L. (2003) The developmental role of serotonin: 
news from mouse molecular genetics. Nat Rev Neurosci, 4:1002-1012. 

125. Barr CS, Newman TK, Shannon C, Parker C, Dvoskin RL, Becker ML, 
Schwandt M, Champoux M, Lesch KP, Goldman D, Suomi SJ, Higley JD. 
(2004) Rearing condition and rh5-HTTLPR interact to influence limbic-
hypothalamic-pituitary-adrenal axis response to stress in infant macaques. Biol 
Psychiatry, 55:733-738. 

126. Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington H, McClay J, 
Mill J, Martin J, Braithwaite A, Poulton R. (2003) Influence of life stress on 
depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 
301:386-389. 

127. Wilhelm K, Mitchell PB, Niven H, Finch A, Wedgwood L, Scimone A, Blair IP, 
Parker G, Schofield PR. (2006) Life events, first depression onset and the 
serotonin transporter gene.[see comment]. British Journal of Psychiatry, 
188:210-215. 

128. Cervilla JA, Rivera M, Molina E, Torres-Gonzalez F, Bellon JA, Moreno B, de 
Dios Luna J, Lorente JA, de Diego-Otero Y, King M, Nazareth I, Gutierrez B, 
Group PSC. (2006) The 5-HTTLPR s/s genotype at the serotonin transporter 
gene (SLC6A4) increases the risk for depression in a large cohort of primary 
care attendees: the PREDICT-gene study. American Journal of Medical Genetics 



 104

Part B, Neuropsychiatric Genetics: the Official Publication of the International 
Society of Psychiatric Genetics, 141:912-917. 

129. Eley TC, Sugden K, Corsico A, Gregory AM, Sham P, McGuffin P, Plomin R, 
Craig IW. (2004) Gene-environment interaction analysis of serotonin system 
markers with adolescent depression. Molecular Psychiatry, 9:908-915. 

130. Grabe HJ, Lange M, Wolff B, Volzke H, Lucht M, Freyberger HJ, John U, 
Cascorbi I. (2005) Mental and physical distress is modulated by a polymorphism 
in the 5-HT transporter gene interacting with social stressors and chronic disease 
burden. Molecular Psychiatry, 10:220-224. 

131. Sjoberg RL, Nilsson KW, Nordquist N, Ohrvik J, Leppert J, Lindstrom L, 
Oreland L. (2006) Development of depression: sex and the interaction between 
environment and a promoter polymorphism of the serotonin transporter gene. 
International Journal of Neuropsychopharmacology, 9:443-449. 

132. Surtees PG, Wainwright NW, Willis-Owen SA, Luben R, Day NE, Flint J. 
(2006) Social adversity, the serotonin transporter (5-HTTLPR) polymorphism 
and major depressive disorder. Biol Psychiatry, 59:224-229. 

133. Gillespie NA, Whitfield JB, Williams B, Heath AC, Martin NG. (2005) The 
relationship between stressful life events, the serotonin transporter (5-HTTLPR) 
genotype and major depression. Psychological Medicine, 35:101-111. 

134. Chipman P, Jorm AF, Prior M, Sanson A, Smart D, Tan X, Easteal S. (2007) No 
interaction between the serotonin transporter polymorphism (5-HTTLPR) and 
childhood adversity or recent stressful life events on symptoms of depression: 
results from two community surveys. American Journal of Medical Genetics 
Part B, Neuropsychiatric Genetics: the Official Publication of the International 
Society of Psychiatric Genetics, 144:561-565. 

135. Grabe HJ, Lange M, Wolff B, Volzke H, Lucht M, Freyberger HJ, John U, 
Cascorbi I. (2005) Mental and physical distress is modulated by a polymorphism 
in the 5-HT transporter gene interacting with social stressors and chronic disease 
burden. Mol Psychiatry, 10:220-224. 

136. Scheid JM, Holzman CB, Jones N, Friderici KH, Nummy KA, Symonds LL, 
Sikorskii A, Regier MK, Fisher R. (2007) Depressive symptoms in mid-
pregnancy, lifetime stressors and the 5-HTTLPR genotype. Genes, brain, and 
behavior, 6:453-464. 

137. Reif A, Lesch KP. (2003) Toward a molecular architecture of personality. Behav 
Brain Res, 139:1-20. 

138. Sondheimer F, Mechoulam R, Sprecher M. (1964) The synthesis of 19-hydroxy-
10-alpha-testosterone. Tetrahedron, 20:2473-2485. 

139. Howlett AC, Fleming RM. (1984) Cannabinoid inhibition of adenylate cyclase. 
Pharmacology of the response in neuroblastoma cell membranes. Mol 
Pharmacol, 26:532-538. 

140. Herkenham M, Lynn AB, Little MD, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, 
Rice KC. (1990) Cannabinoid receptor localization in brain. Proc Natl Acad Sci 
U S A, 87:1932-1936. 

141. Herkenham M. (1991) Characterization and localization of cannabinoid 
receptors in brain: an in vitro technique using slide-mounted tissue sections. 
NIDA Res Monogr, 112:129-145. 



 105

142. Haring M, Marsicano G, Lutz B, Monory K. (2007) Identification of the 
cannabinoid receptor type 1 in serotonergic cells of raphe nuclei in mice. 
Neuroscience, 146:1212-1219. 

143. Devane WA, Hanus L, Breuer A, Pertwee RG, Stevenson LA, Griffin G, Gibson 
D, Mandelbaum A, Etinger A, Mechoulam R. (1992) Isolation and structure of a 
brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science, 258:1946-
1949. 

144. Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanus L, Ligumsky M, Kaminski NE, Schatz AR, 
Gopher A, Almog S, Martin BR, Compton DR, et al. (1995) Identification of an 
endogenous 2-monoglyceride, present in canine gut, that binds to cannabinoid 
receptors. Biochem Pharmacol, 50:83-90. 

145. Turu G, Simon A, Gyombolai P, Szidonya L, Bagdy G, Lenkei Z, Hunyady L. 
(2007) The role of diacylglycerol lipase in constitutive and angiotensin AT1 
receptor-stimulated cannabinoid CB1 receptor activity. J Biol Chem, 282:7753-
7757. 

146. Wilson RI, Nicoll RA. (2001) Endogenous cannabinoids mediate retrograde 
signalling at hippocampal synapses. Nature, 410:588-592. 

147. Ohno-Shosaku T, Maejima T, Kano M. (2001) Endogenous cannabinoids 
mediate retrograde signals from depolarized postsynaptic neurons to presynaptic 
terminals. Neuron, 29:729-738. 

148. Kreitzer AC, Regehr WG. (2002) Retrograde signaling by endocannabinoids. 
Curr Opin Neurobiol, 12:324-330. 

149. Piomelli D. (2003) The molecular logic of endocannabinoid signalling. Nat Rev 
Neurosci, 4:873-884. 

150. Marsicano G, Lutz B. (2006) Neuromodulatory functions of the 
endocannabinoid system. J Endocrinol Invest, 29:27-46. 

151. Chevaleyre V, Takahashi KA, Castillo PE. (2006) Endocannabinoid-mediated 
synaptic plasticity in the CNS. Annu Rev Neurosci, 29:37-76. 

152. Nakazi M, Bauer U, Nickel T, Kathmann M, Schlicker E. (2000) Inhibition of 
serotonin release in the mouse brain via presynaptic cannabinoid CB1 receptors. 
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 361:19-24. 

153. Tzavara ET, Davis RJ, Perry KW, Li X, Salhoff C, Bymaster FP, Witkin JM, 
Nomikos GG. (2003) The CB1 receptor antagonist SR141716A selectively 
increases monoaminergic neurotransmission in the medial prefrontal cortex: 
implications for therapeutic actions. Br J Pharmacol, 138:544-553. 

154. Darmani NA, Janoyan JJ, Kumar N, Crim JL. (2003) Behaviorally active doses 
of the CB1 receptor antagonist SR 141716A increase brain serotonin and 
dopamine levels and turnover. Pharmacol Biochem Behav, 75:777-787. 

155. Mato S, Aso E, Castro E, Martin M, Valverde O, Maldonado R, Pazos A. (2007) 
CB1 knockout mice display impaired functionality of 5-HT1A and 5-HT2A/C 
receptors. J Neurochem, 103:2111-2120. 

156. Gobbi G, Bambico FR, Mangieri R, Bortolato M, Campolongo P, Solinas M, 
Cassano T, Morgese MG, Debonnel G, Duranti A, Tontini A, Tarzia G, Mor M, 
Trezza V, Goldberg SR, Cuomo V, Piomelli D. (2005) Antidepressant-like 
activity and modulation of brain monoaminergic transmission by blockade of 
anandamide hydrolysis. Proc Natl Acad Sci U S A, 102:18620-18625. 



 106

157. Hermann H, Marsicano G, Lutz B. (2002) Coexpression of the cannabinoid 
receptor type 1 with dopamine and serotonin receptors in distinct neuronal 
subpopulations of the adult mouse forebrain. Neuroscience, 109:451-460. 

158. Dewey WL. (1986) Cannabinoid pharmacology. Pharmacol Rev, 38:151-178. 
159. Lichtman AH, Martin BR. (1991) Cannabinoid-induced antinociception is 

mediated by a spinal alpha 2-noradrenergic mechanism. Brain Res, 559:309-314. 
160. Calignano A, La Rana G, Giuffrida A, Piomelli D. (1998) Control of pain 

initiation by endogenous cannabinoids. Nature, 394:277-281. 
161. Ledent C, Valverde O, Cossu G, Petitet F, Aubert JF, Beslot F, Bohme GA, 

Imperato A, Pedrazzini T, Roques BP, Vassart G, Fratta W, Parmentier M. 
(1999) Unresponsiveness to cannabinoids and reduced addictive effects of 
opiates in CB1 receptor knockout mice. Science, 283:401-404. 

162. Martin M, Ledent C, Parmentier M, Maldonado R, Valverde O. (2000) Cocaine, 
but not morphine, induces conditioned place preference and sensitization to 
locomotor responses in CB1 knockout mice. Eur J Neurosci, 12:4038-4046. 

163. Martin M, Ledent C, Parmentier M, Maldonado R, Valverde O. (2002) 
Involvement of CB1 cannabinoid receptors in emotional behaviour. 
Psychopharmacology (Berl), 159:379-387. 

164. Onaivi ES, Chakrabarti A, Gwebu ET, Chaudhuri G. (1995) Neurobehavioral 
effects of delta 9-THC and cannabinoid (CB1) receptor gene expression in mice. 
Behav Brain Res, 72:115-125. 

165. Genn RF, Higgs S, Cooper SJ. (2003) The effects of 7-OH-DPAT, quinpirole 
and raclopride on licking for sucrose solutions in the non-deprived rat. Behav 
Pharmacol, 14:609-617. 

166. Marco EM, Perez-Alvarez L, Borcel E, Rubio M, Guaza C, Ambrosio E, File 
SE, Viveros MP. (2004) Involvement of 5-HT1A receptors in behavioural 
effects of the cannabinoid receptor agonist CP 55,940 in male rats. Behav 
Pharmacol, 15:21-27. 

167. Berrendero F, Maldonado R. (2002) Involvement of the opioid system in the 
anxiolytic-like effects induced by Delta(9)-tetrahydrocannabinol. 
Psychopharmacology (Berl), 163:111-117. 

168. Giuliani D, Ferrari F, Ottani A. (2000) The Cannabinoid Agonist Hu 210 
Modifies Rat Behavioural Responses to Novelty and Stress. Pharmacol Res, 
41:45-51. 

169. Arevalo C, de Miguel R, Hernandez-Tristan R. (2001) Cannabinoid effects on 
anxiety-related behaviours and hypothalamic neurotransmitters. Pharmacol 
Biochem Behav, 70:123-131. 

170. Hill MN, Gorzalka BB. (2004) Enhancement of anxiety-like responsiveness to 
the cannabinoid CB(1) receptor agonist HU-210 following chronic stress. Eur J 
Pharmacol, 499:291-295. 

171. Viveros MP, Marco EM, Llorente R, Lopez-Gallardo M. (2007) 
Endocannabinoid system and synaptic plasticity: implications for emotional 
responses. Neural Plast, 2007:52908. 

172. Kathuria S, Gaetani S, Fegley D, Valino F, Duranti A, Tontini A, Mor M, Tarzia 
G, La Rana G, Calignano A, Giustino A, Tattoli M, Palmery M, Cuomo V, 
Piomelli D. (2003) Modulation of anxiety through blockade of anandamide 
hydrolysis. Nat Med, 9:76-81. 



 107

173. Patel S, Roelke CT, Rademacher DJ, Cullinan WE, Hillard CJ. (2004) 
Endocannabinoid signaling negatively modulates stress-induced activation of the 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Endocrinology, 145:5431-5438. 

174. Gaetani S, Cuomo V, Piomelli D. (2003) Anandamide hydrolysis: a new target 
for anti-anxiety drugs? Trends Mol Med, 9:474-478. 

175. Navarro M, Hernandez E, Munoz RM, del Arco I, Villanua MA, Carrera MR, 
Rodriguez de Fonseca F. (1997) Acute administration of the CB1 cannabinoid 
receptor antagonist SR 141716A induces anxiety-like responses in the rat. 
Neuroreport, 8:491-496. 

176. McGregor IS, Dastur FN, McLellan RA, Brown RE. (1996) Cannabinoid 
modulation of rat pup ultrasonic vocalizations. Eur J Pharmacol, 313:43-49. 

177. Haller J, Varga B, Ledent C, Barna I, Freund TF. (2004) Context-dependent 
effects of CB1 cannabinoid gene disruption on anxiety-like and social behaviour 
in mice. Eur J Neurosci, 19:1906-1912. 

178. Uriguen L, Perez-Rial S, Ledent C, Palomo T, Manzanares J. (2004) Impaired 
action of anxiolytic drugs in mice deficient in cannabinoid CB1 receptors. 
Neuropharmacology, 46:966-973. 

179. Zhang PW, Ishiguro H, Ohtsuki T, Hess J, Carillo F, Walther D, Onaivi ES, 
Arinami T, Uhl GR. (2004) Human cannabinoid receptor 1: 5' exons, candidate 
regulatory regions, polymorphisms, haplotypes and association with 
polysubstance abuse. Mol Psychiatry, 9:916-931. 

180. Ujike H, Takaki M, Nakata K, Tanaka Y, Takeda T, Kodama M, Fujiwara Y, 
Sakai A, Kuroda S. (2002) CNR1, central cannabinoid receptor gene, associated 
with susceptibility to hebephrenic schizophrenia. Mol Psychiatry, 7:515-518. 

181. Chavarria-Siles I, Contreras-Rojas J, Hare E, Walss-Bass C, Quezada P, Dassori 
A, Contreras S, Medina R, Ramirez M, Salazar R, Raventos H, Escamilla MA. 
(2008) Cannabinoid receptor 1 gene (CNR1) and susceptibility to a quantitative 
phenotype for hebephrenic schizophrenia. Am J Med Genet B Neuropsychiatr 
Genet, 147:279-284. 

182. Leroy S, Griffon N, Bourdel MC, Olie JP, Poirier MF, Krebs MO. (2001) 
Schizophrenia and the cannabinoid receptor type 1 (CB1): association study 
using a single-base polymorphism in coding exon 1. Am J Med Genet, 105:749-
752. 

183. Zuo L, Kranzler HR, Luo X, Covault J, Gelernter J. (2007) CNR1 variation 
modulates risk for drug and alcohol dependence. Biol Psychiatry, 62:616-626. 

184. Herman AI, Kranzler HR, Cubells JF, Gelernter J, Covault J. (2006) Association 
study of the CNR1 gene exon 3 alternative promoter region polymorphisms and 
substance dependence. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 141B:499-
503. 

185. Preuss UW, Koller G, Zill P, Bondy B, Soyka M. (2003) Alcoholism-related 
phenotypes and genetic variants of the CB1 receptor. European archives of 
psychiatry and clinical neuroscience, 253:275-280. 

186. Lu AT, Ogdie MN, Jarvelin MR, Moilanen IK, Loo SK, McCracken JT, 
McGough JJ, Yang MH, Peltonen L, Nelson SF, Cantor RM, Smalley SL. 
(2008) Association of the cannabinoid receptor gene (CNR1) with ADHD and 
post-traumatic stress disorder. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 

187. Siegfried Z, Kanyas K, Latzer Y, Karni O, Bloch M, Lerer B, Berry EM. (2004) 
Association study of cannabinoid receptor gene (CNR1) alleles and anorexia 



 108

nervosa: differences between restricting and binging/purging subtypes. Am J 
Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 125B:126-130. 

188. Zung WW. (1965) A Self-Rating Depression Scale. Archives of General 
Psychiatry, 12:63-70. 

189. Biggs JT, Wylie LT, Ziegler VE. (1978) Validity of the Zung Self-rating 
Depression Scale. Br J Psychiatry, 132:381-385. 

190. Gabrys JB, Peters K. (1985) Reliability, discriminant and predictive validity of 
the Zung Self-rating Depression Scale. Psychol Rep, 57:1091-1096. 

191. Agrell B, Dehlin O. (1989) Comparison of six depression rating scales in 
geriatric stroke patients. Stroke, 20:1190-1194. 

192. Vazquez GH, Nasetta S, Mercado B, Romero E, Tifner S, Ramon Mdel L, 
Garelli V, Bonifacio A, Akiskal KK, Akiskal HS. (2007) Validation of the 
TEMPS-A Buenos Aires: Spanish psychometric validation of affective 
temperaments in a population study of Argentina. J Affect Disord, 100:23-29. 

193. Vahip S, Kesebir S, Alkan M, Yazici O, Akiskal KK, Akiskal HS. (2005) 
Affective temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial 
psychometric data on the TEMPS-A. J Affect Disord, 85:113-125. 

194. Derogatis LR, Melisaratos N. (1983) The Brief Symptom Inventory: an 
introductory report. Psychol Med, 13:595-605. 

195. Brugha T, Bebbington P, Tennant C, Hurry J. (1985) The List of Threatening 
Experiences: a subset of 12 life event categories with considerable long-term 
contextual threat. Psychological Medicine, 15:189-194. 

196. Mann JJ, Bortinger J, Oquendo MA, Currier D, Li S, Brent DA. (2005) Family 
history of suicidal behavior and mood disorders in probands with mood 
disorders. Am J Psychiatry, 162:1672-1679. 

197. The International HapMap Project. (2003)  Nature, 426:789-796. 
198. Barrett JC, Fry B, Maller J, Daly MJ. (2005) Haploview: analysis and 

visualization of LD and haplotype maps. Bioinformatics (Oxford, England), 
21:263. 

199. Dudbridge F. (2003) Pedigree disequilibrium tests for multilocus haplotypes. 
Genet Epidemiol, 25:115-121. 

200. Messeguer X, Escudero R, Farre D, Nunez O, Martinez J, Alba MM. (2002) 
PROMO: detection of known transcription regulatory elements using species-
tailored searches. Bioinformatics (Oxford, England), 18:333-334. 

201. Barrett JC, Fry B, Maller J, Daly MJ. (2005) Haploview: analysis and 
visualization of LD and haplotype maps. Bioinformatics (Oxford, England), 
21:263-265. 

202. Gonzalez JR, Armengol L, Sole X, Guino E, Mercader JM, Estivill X, Moreno 
V. (2007) SNPassoc: an R package to perform whole genome association 
studies. Bioinformatics (Oxford, England), 23:644-645. 

203. Tregouet DA, Garelle V. (2007) A new JAVA interface implementation of 
THESIAS: testing haplotype effects in association studies. Bioinformatics 
(Oxford, England), 23:1038-1039. 

204. Szadoczky E, Rihmer Z, Papp Z, Furedi J. (1997) The prevalence of affective 
and anxiety disorders in primary care practice in Hungary. Journal of affective 
disorders, 43:239-244. 



 109

205. Rozsa S, Rihmer A, Ko N, Gonda X, Szili I, Szadoczky E, Pestality P, Rihmer 
Z. (2006) Affective temperaments: psychometric properties of the Hungarian 
TEMPS-A. Psychiatr Hung, 21:147-160. 

206. Pompili M, Girardi P, Tatarelli R, Iliceto P, De Pisa E, Tondo L, Akiskal KK, 
Akiskal HS. (2007) TEMPS-A (Rome): Psychometric validation of affective 
temperaments in clinically well subjects in mid- and south Italy. Journal of 
affective disorders. 

207. Rozsa S, Rihmer Z, Gonda X, Szili I, Rihmer A, Ko N, Nemeth A, Pestality P, 
Bagdy G, Alhassoon O, Akiskal KK, Akiskal HS. (2007) A study of affective 
temperaments in Hungary: Internal consistency and concurrent validity of the 
TEMPS-A against the TCI and NEO-PI-R. J Affect Disord. 

208. Rihmer Z, Szadoczky E, Furedi J, Kiss K, Papp Z. (2001) Anxiety disorders 
comorbidity in bipolar I, bipolar II and unipolar major depression: results from a 
population-based study in Hungary. J Affect Disord, 67:175-179. 

209. Brookes KJ, Mill J, Guindalini C, Curran S, Xu X, Knight J, Chen CK, Huang 
YS, Sethna V, Taylor E, Chen W, Breen G, Asherson P. (2006) A common 
haplotype of the dopamine transporter gene associated with attention-
deficit/hyperactivity disorder and interacting with maternal use of alcohol during 
pregnancy. Archives of General Psychiatry, 63:74-81. 

210. Todd RD, Neuman RJ. (2007) Gene-environment interactions in the 
development of combined type ADHD: evidence for a synapse-based model. 
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 144:971-975. 

211. Mynett-Johnson L, Kealey C, Claffey E, Curtis D, Bouchier-Hayes L, Powell C, 
McKeon P. (2000) Multimarkerhaplotypes within the serotonin transporter gene 
suggest evidence of an association with bipolar disorder. American Journal of 
Medical Genetics, 96:845-849. 

212. Zaboli G, Jonsson EG, Gizatullin R, De Franciscis A, Asberg M, Leopardi R. 
(2007) Haplotype analysis confirms association of the serotonin transporter (5-
HTT) gene with schizophrenia but not with major depression. Am J Med Genet 
B Neuropsychiatr Genet. 

213. Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington H, McClay J, 
Mill J, Martin J, Braithwaite A, Poulton R. (2003) Influence of life stress on 
depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene.[see comment]. 
Science, 301:386-389. 

214. Surtees PG, Wainwright NW, Willis-Owen SA, Luben R, Day NE, Flint J. 
(2006) Social adversity, the serotonin transporter (5-HTTLPR) polymorphism 
and major depressive disorder. Biological Psychiatry, 59:224-229. 

215. Levinson DF. (2006) The genetics of depression: a review. Biological 
Psychiatry, 60:84-92. 

216. Lotrich FE, Pollock BG. (2004) Meta-analysis of serotonin transporter 
polymorphisms and affective disorders. Psychiatric Genetics, 14:121-129. 

217. Jacobs N, Kenis G, Peeters F, Derom C, Vlietinck R, van Os J. (2006) Stress-
related negative affectivity and genetically altered serotonin transporter function: 
evidence of synergism in shaping risk of depression. Archives of General 
Psychiatry, 63:989-996. 

218. Rihmer Z, Szadoczky E, Furedi J, Kiss K, Papp Z. (2001) Anxiety disorders 
comorbidity in bipolar I, bipolar II and unipolar major depression: results from a 
population-based study in Hungary. Journal of affective disorders, 67:175-179. 



 110

219. Judd LL, Schettler PJ, Akiskal HS. (2002) The prevalence, clinical relevance, 
and public health significance of subthreshold depressions. Psychiatric Clinics of 
North America, 25:685-698. 

220. Gonda X, Bagdy G. (2006) [Relationship between serotonin transporter gene 
5HTTLPR polymorphism and the symptoms of neuroticism in a healthy 
population]. Psychiatr Hung, 21:379-385. 

221. Seretti A, Cusin C, Lattuada E, Di Bella D, Catalano M, Smeraldi E. (1999) 
Serotonin transporter gene (5-HTTLPR) is not associated with depressive 
symptomatology in mood disorders. Mol Psychiatry, 4:280-283. 

222. Jorm AF, Henderson AS, Jacomb PA, Christensen H, Korten AE, Rodgers B, 
Tan X, Easteal S. (1998) An association study of a functional polymorphism of 
the serotonin transporter gene with personality and psychiatric symptoms. Mol 
Psychiatry, 3:449-451. 

223. Ball D, Hill L, Freeman B, Eley TC, Strelau J, Riemann R, Spinath FM, 
Angleitner A, Plomin R. (1997) The serotonin transporter gene and peer-rated 
neuroticism. Neuroreport, 8:1301-1304. 

224. Ebstein RP, Gritsenko I, Nemanov L, Frisch A, Osher Y, Belmaker RH. (1997) 
No association between the serotonin transporter gene regulatory region 
polymorphism and the Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) 
temperament of harm avoidance. Mol Psychiatry, 2:224-226. 

225. Ricketts MH, Hamer RM, Sage JI, Manowitz P, Feng F, Menza MA. (1998) 
Association of a serotonin transporter gene promoter polymorphism with harm 
avoidance behaviour in an elderly population. Psychiatr Genet, 8:41-44. 

226. Deary IJ, Battersby S, Whiteman MC, Connor JM, Fowkes FG, Harmar A. 
(1999) Neuroticism and polymorphisms in the serotonin transporter gene. 
Psychol Med, 29:735-739. 

227. Parsey RV, Hastings RS, Oquendo MA, Huang YY, Simpson N, Arcement J, 
Huang Y, Ogden RT, Van Heertum RL, Arango V, Mann JJ. (2006) Lower 
serotonin transporter binding potential in the human brain during major 
depressive episodes. Am J Psychiatry, 163:52-58. 

228. Kim DK, Tolliver TJ, Huang SJ, Martin BJ, Andrews AM, Wichems C, Holmes 
A, Lesch KP, Murphy DL. (2005) Altered serotonin synthesis, turnover and 
dynamic regulation in multiple brain regions of mice lacking the serotonin 
transporter. Neuropharmacology, 49:798-810. 

229. Goddard AW, Charney DS, Germine M, Woods SW, Heninger GR, Krystal JH, 
Goodman WK, Price LH. (1995) Effects of tryptophan depletion on responses to 
yohimbine in healthy human subjects. Biological psychiatry, 38:74-85. 

230. Klaassen T, Klumperbeek J, Deutz NE, van Praag HM, Griez E. (1998) Effects 
of tryptophan depletion on anxiety and on panic provoked by carbon dioxide 
challenge. Psychiatry Res, 77:167-174. 

 
 



 111

10. Ábrák és táblázatok jegyzéke 
 

Táblázatok 
 

1. Táblázat  A major depressziós zavar előfordulása nemzetközi viszonylatban 12 
2. Táblázat  A legfőbb szerotonerg receptorok tulajdonságai 30 
3. Táblázat  Az 5-HTTLPR, a negatív életesemények és a depresszió összefüggését 

vizsgáló eredmények 
38 

4. Táblázat  A vizsgálati alanyok szocio-demográfiai adatai 47 
5. Táblázat  A 2. vizsgálatban mért genetikai polimorfizmusok (SLC6A4 gén) 

paraméterei 
54 

6. Táblázat  A 3. vizsgálatban mért genetikai polimorfizmusok paraméterei 56 

7. Táblázat   A TEMPS-A alskáláinak átlagpontszámai és a domináns 
temperamentumok (DT) előfordulása 

59

8/A. Táblázat  A depressziós tünetek varianciájában jelentős szerepet játszó 
független változók 

60

8/B. Táblázat  TEMPS-A alskálák és depresszió skálák Pearson-féle 
korrelációs értékei 

61

9. Táblázat  A depresszió pontszámok különbsége a pozitív (AFH1) és negatív 
affektív familiáris anamnézissel (AFH0) rendelkező csoportok között 

61 

10. Táblázat  A depresszív, a ciklotím és a szorongó affektív temperamentum 
pontszámok összehasonlítása a pozitív (AFH1) és negatív affektív 
familiáris anamnézissel (AFH0) rendelkező csoportok között 

62 

11. Táblázat  A genetikai markerek és a súlyos életesemények (TLE) egyedi hatása 
a ZDS pontszámra 

65 

12. Táblázat  Interakciós vizsgálatok eredményei 67 
13. Táblázat A szerotonin transzporter gén haplotípusainak összefüggése a 

depressziós tünetekkel különböző számú súlyos életesemény esetén 
69

14. Táblázat  A CNR1 haplotípusok és 5-HTTLPR interakciós hatásai a STAI-T (A) 
és a TEMPS-Anx (B) skálára nézve 

76 

15. Táblázat  A CNR1 gén haplotípusaihoz tartozó potenciális transzkripciós faktor 
kötődési profilok 

78 

   
Ábrák 

 
1. Ábra  A depresszió tüneteinek kialakulásában szerepet játszó agyi régiók 14 
2. Ábra  A neurotranszmitter rendszerek szerepe a depresszió tüneteinek 

kialakításában 
17 

3. Ábra  A szerotonin transzporter gén felépítése és az 5-HTTLPR 
elhelyezkedése a génben 

32 

4. Ábra  A szerotonin transzporter gén SNP-térképe 33 
5/a. Ábra  Endokannabinoid molekulák struktúrája 41 
5/b. Ábra  A CB1  és CB2 receptor  szerkezete  41
6. Ábra    A genotípizáláshoz használt technikai berendezések (Sequenom 

MassArray) a manchesteri laboratóriumban 
50 

7. Ábra  A genotípizálás eredményének szoftveres feldolgozása 51 



 112

8. Ábra  A vizsgált polimorfizmusok elhelyezkedése a szerotonin transzporter 
génben és kapcsoltsági viszonyuk 

64 

9. Ábra  Az 5-HTTLPR és az rs140700 polimorfizmusok hatása a ZDS 
pontszámra különböző számú súlyos életesemény esetén 

67 

10. Ábra A szerotonin transzporter gén haplotípusok összefüggése a 
depressziós tünetekkel magas számú súlyos életesemények esetén 

85

 



 113

 
11. Saját publikációk jegyzéke 

 

A disszertáció témájához kapcsolódó külföldi elsőszerzős publikációk 

 
Lazary J., Lazary A., Gonda X., Benko A., Molnar E., Juhasz G., Bagdy Gy. New evidence for the 

association of the serotonin transporter gene (SLC6A4) haplotypes, threatening life events and 
depressive phenotype. Biological Psychiatry, 2008 15;64(6):498-504.   (IF: 8.672)  

Lazary J., Gonda X., Benko A., Gacser M., Bagdy Gy.  Association of affective family history with 
depressive phenotype is mediated by affective temperaments. Psychiatry Research, 2009 168 
(2):145-152. (IF: 2.666) 

Lazary J, Lazary A, Gonda, Benko, Molnar, Hunyady, Juhasz, Bagdy. Promoter variants of the 

cannabinoid receptor 1 gene (CNR1) in interaction with 5-HTTLPR affect the anxious 

phenotype. American Journal of Medical Genetics,Part B, 2009, in press (IF:3.932) 

 

A disszertáció témájához kapcsolódó külföldi társszerzős publikációk 

 
Gonda X., Fountoukalis KN., Rihmer Z., Lazary J., Laszik A., Akiskal KK., Akiskal HS., Bagdy G. 

Towards a genetically validated new affective temperament scale: a delineation of the 
temperament ’phenotype’ of 5-HTTLPR using the TEMPS-A. Journal of Affective Disorders, 
2009 112(13):19-29.   (IF: 3.271) 

Gonda X, Fountoulakis KN, Juhasz G, Rihmer Z, Lazary J, Laszik A, Akiskal HS, Bagdy G. Association 
of the s allele of the 5-HTTLPR with neuroticism-related traits and temperaments in a 
psychiatrically healthy population. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 
2009 259 (2):106-113.  (IF:2.852) 

 
A disszertáció témájához kapcsolódó magyar publikáció 

 
Bagdy G., Filakovszky J., Kántror S., Juhász G., Gráf M., Jakus R., Gonda X., Zsombók T., Ádori Cs., 

Balogh B., Kirilly E., Andó R.D., Lazáry J., Gyöngyösi N., Benkő A., Molnár E., Kitka T. A 
szerotonin a központi idegrendszerben: kirándulás a neurobiológiától, genetikától a 
farmakológia, pszichiátria és neurológia felé. Orvosképzés, 2009 LXXXIV;2.(különszám):73-92. 

 
 
A disszertáció témájához nem kapcsolódó publikációk 

 
Benko A., Lazary J., Molnar E., Gomda E., Tothfalusi L., Pap D., Mirnics Z., Kurimay T., Chase D., 

Juhasz G., Anderson, I., Deakin WJ., Bagdy G. Significant association between the C(-1019)G 

functional polymorphism of the –HTR1A gene and impulsivity. American Journal of Medical 

Genetics,Part B, 2009, in press (IF:3.932) 

Juhasz G., Lazary J., Chase D., Pegg E., Downey D., Toth Z, Stones K., Platt H., Mekli K., Payton A., 
Anderson I.A., Deakin J.F.W., Bagdy G. Variations in the cannabinoid receptor 1 gene 
predispose to migraine. Neuroscience Letters, 2009, 461(2):116-120. (IF:2.098) 



 114

 
Telek T., Gonda X., Lazary J., Benko A., Pap D., Vargha A., Bagdy G. The possible protective role of 

personality dimension against PMS. Psychiatry Research in press, 
DOI:1016/j.psychres.2009.02.014 (IF: 2.33) 

Gonda X, Telek T, Juhász G,  Lazary J, Vargha A, Bagdy G. Patterns of mood changes throughout the 
reproductive cycle in healthy women without premenstrual dysphoric disorders. Progress in 
Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 2008 32(8):1782-1788. (2.638) 

Gonda X, Lazáry J, Telek T, Pap D, Kátai Z, Bagdy G. Mood parameters and severe physical 
symptoms of the female reproductive cycle. Neuropsychopharmacol Hung. 2008 May;10(2):91-6. 

Lazary A., Kosa J P., Tobias B., Lazary J., Balla B., Bacsi K., Takacs I., Nagy Zs., Mezo T., Speer G., 
Lakatos P. Single nucleotide polymorphisms in new candidate genes are associated with bone 
mineral density and fracture risk  European Journal of Endocrinology, 2008,  159; 187-196. 
(IF:3.145) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

 
 
 
 
 

12. Köszönetnyílvánítás 

 

A vizsgálatsorozat az Európai Unió 6. Keretprogram támogatásával létrehozott 

nemzetközi konzorcium, a NewMood projekt keretében valósult meg (LSHM-CT-2004-

503474, HRF T03298/2000). További támogatással a Semmelweis Egyetem, valamint a 

Kulturális Minisztérium PhD ösztöndíjas programja segítette munkánkat.   

 

 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik közreműködtek a dolgozat 

tárgyát képező vizsgálatok tervezésében, megszervezésében, megvalósításában.  

Mindenek előtt köszönettel tartozom témavezetőmnek, Prof. Dr. Bagdy 

Györgynek igen magas színvonalú szakmai irányátásáért, támogatásáért, figyelméért. 

Ezúton is szeretném hálámat kifjezni azért, hogy PhD hallgatóként részesévé válhattam 

az általa vezetett professzionális kutatócsapatnak, alkotómunkának. 

Továbbá szeretném megköszönni széleskörű segítségét Gonda Xéniának, aki 

mindvégig bátorított, támogatott és mindig készen állt, hogy szakami kérdésekben is 

tanácsot adjon. 

Kollégáimnak, PhD hallgató társaimnak (Kitka Tamásnak, Benkő Anitának, 

Molnár Eszternek, Juhász Gabriellának) szintén köszönöm a segítségüket.  

Módosné Ányok Editnek szeretném megköszönni támogatását, odaadó szeretét, 

az elkeseredett percekben nyújtott vígasztaló szavait. 

Köszönettel tartozom minden önkéntes vizsgálati alanynak, aki részt vett a 

kutatásokban. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni férjemnek, hogy nem csak, 

mint házastárs, hanem mint kutatótárs is segítetette munkámat kitartó lelkesedéssel. 

 

 


