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1. Bevezetés 
 

A hangulatzavarok kialakulásában a negatív életesemények szerepe régóta 

ismert. Az a tény, hogy azonos súlyosságú életeseményekre a populáció csak 

egy része reagál súlyos depresszióval, továbbá a depresszió családi 

halmozódása egyaránt arra utalnak, hogy az affektív zavarok hátterében 

olyan genetikailag meghatározott vulnerábilitás állhat, mely befolyásolja a 

környezeti hatásokra adott választ. Egyre több adat utal arra, hogy nem maga 

a depresszió örökletes, hanem egy általánosabb jellegű, a hangulati 

labilitásra való hajlam az, amely genetikailag meghatározott. Az affektív 

temperamentumok modelljét e feltételezett örökletes hangulati labilitásnak 

leírására dolgozta ki Akiskal (2005), azonban az affektív zavarok családi 

halmozódását általánosságban nem vizsgálták az affektív 

temperamentumokkal összefüggésben. A depresszió genetikai hátterét célzó 

kutatások ellentmondásos eredményeket hoztak. Farmakológiai 

tapasztalatok alapján a szerotonin transzporter molekula szerepe 

kétségtelenül jelentős a depresszió patomechanizmusában, a szerotonin 

transzporter funkciót befolyásoló polimorfizmus (5-HTTLPR) alapján 

mégsem különíthető el egyértelműen a depresszióban szenvedő csoport a 

kontroll csoporttól. Caspi és mtsai (2003) az ún. gén-környezet (Gene x 

environment, GxE) modell segítségével, a korábbi ellentmondásokat 

feloldani látszó ígéretes eredményt kapott, mely szerint az 5-HTTLPR S 

allélja csak a stresszkeltő életesemények magas száma esetén okoz 

depressziót; a későbbiekben elvégzett replikációs vizsgálatok egy része 

azonban ezt az eredményt is megkérdőjelezte (Eley és mtsai, 2004; Grabe és 

mtsai, 2005; Kendler és mtsai, 2005; Sjoberg és mtsai, 2006; Wilhelm és 

mtsai, 2006; Cervilla és mtsai, 2007; Surtees és mtsai, 2004; Chipman és 

mtsai, 2005; Risch és mtsai, 2009). Ennek többféle oka lehet: 1. gén-gén 

interakciós hatás (Gene-gene interaction, G x G modell): az 5-HTTLPR 
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hatását génen belüli, illetve más gének hatásai módosíthatják; 2. A 

környezeti hatás több polimorfizmussal együtt alakít ki gén-környezet 

interakciót (gén x gén x környezet interakció, Gene x gene x environment 

interaction, G x G x E); 3. az eset-kontroll modell sztratifikációs hatás 

szempontból aggályos lehet genetikai vizsgálat esetén (például a 

depresszióra hajlamos egyének is a kontroll csoportba kerülhetnek abban az 

esetben, ha a vizsgálat időpontjában még nem manifesztálódott a betegség, 

ugyanakkor a genetikai hajlamot hordozza a személy). A fentiek 

figyelembevételével vizsgálatsorozatunkban a depresszióra való hajlam 

kialakításában feltételezett faktorok szerepét elemeztük. 

 
2. Célkitűzés 
 

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 utalnak, hogy az 5-HTTLPR hatása önmagában szintén nem bizonyult 

egyértelműen szignifikánsnak. Ennek megfelelően vizsgáltuk az 5-HTTLPR, 

valamint a szerotonerg rendszerrel szoros kapcsolatban álló cannabinoid 
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receptor 1 gén (CNR1) állapot- és vonásszorongásra, valamint szorongó 

temperamentumra gyakorolt egyedi illetve interakciós hatását 

Munkánk során célul tűztük ki, hogy nagy elemszámú magyar 

átlag populációs mintán megvizsgáljuk: 

1. Hogyan függ össze az affektív zavarok előfordulása a családi 

anamnézisben az affektív temperamentumok hordozásával és a depressziós 

tünetek gyakoriságával?  

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

egyéb génszakaszokat jelölő polimorfizmusok összefüggését a Zung 

Önértékelő 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) a depresszióra való hajlamra; 

4. A promoter régiótól eltérő génszakaszokat jelölő polimorfizmusok 

összefüggését a súlyos életeseményekkel és a depressziós tünetekkel; 

5.  Vajon 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, G x E);  

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

promoter polimorfizmusainak egyedi (SMA) hatását az állapot,- vonás,- 

temperamentum illetve a súlyos szorongásra; 

8. A promoter-promoter interakciós hatást az állapot,- vonás,- 

temperamentum illetve súlyos szorongásra polimorfizmus, valamint 

haplotípus szinten (G x G modell). 
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9.  Létezik-e a CNR1 gén haplotípusokhoz tartozó transzkripciós 

mintázat alapján értelmezhető promoter-promoter interakció? 

 

3. Módszerek 

a. Vizsgálati személyek és vizsgálati eszközök 
 

Vizsgálatsorozatunkba 18-60 év közötti magyar önkéntes 

alanyokat vontunk be (n=800). A három vizsgálatban résztvevő alanyokra 

vonatkozó alapadatokat az 1. táblázat szemlélteti. A vizsgálati alanyok háttér 

információit rögzítő kérdőívet a Manchesteri Egyetem Epidemiológiai 

tanszékén kidolgozott adatlap alapján fejlesztette ki munkacsoportunk, 

melyet minden résztvevő kitöltött. Az affektív megbetegedések előfordulását 

a familiáris anamnézisben a háttérkérdőív 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, 

amelyet nullával jelöltünk, amennyiben egyik fent említett állapotot sem 

fordult elő az alany családjában (AFA0) és eggyel, ha a fentiek közül 

minimum egy előfordult (AFA1).  

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± 3,2 

 

30,96 ± 10,66 

 

30,26 ± 10,62 

1. Táblázat A vizsgálati populáció jellemzői 
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A fenotípusos adatokat további 5 önkitöltős kérdőív segítségével rögzítettük. 

A depressziós tüneteket a Zung-féle Önkitöltő Depresszió Skálával (ZDS) 

mértük (Zung, 1965). Az affektív temperamentumokat a TEMPS-A 

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

Autoquestionnaire) skálával rögzítettük (Akiskal és mtsai, 2003). Az első 

vizsgálatban az alskálánkénti átlagpontszámokon kívül ún. domináns 

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

S.D.) alapján (Kesebir és mtsai, 2005; Vahip és mtsai, 2005; Vazquez és 

mtsai, 2007). A DT alapján két csoportot képeztünk: azok, akik 

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

A rövid tünet skála (BSI) egy 26 tételes önkitöltős pszichiátriai tünetmérő 

eszköz, melyet az előző 90 tételes (SCL-90-R) változatból fejlesztett ki 

Derogatis és mtsai 1983-ben. Jelen vizsgálatsorozatban a depresszió (BSI-D) 

és a szorongás alskálákat (BSI-Anx) használtuk fel. A 3. vizsgálatban 

azokat, akik a BSI-Anx folyamatos változó medián + 2SD pontja alatti 

pontszámot értek el a kontroll csoportba, az e felettieket a beteg csoportba 

soroltuk. A negatív életesemények előfordulását a Súlyos Életesemények 

Listájával mértük fel (Brugha és mtsai 1985). Ez az önkitöltős kérdőív 12 

tétellel tárja fel az elmúlt 2 év súlyos életeseményeit (threatening life events, 

TLE). 

A szorongó temperamentumon (TEMPS-Anx), valamint a szorongásos 

tüneteket jellemző BSI alskálán (BSI-Anx) kívül a 3. vizsgálatban a 

szorongás mérésére a Spielberger-féle Állapot- és Vonás Szorongás 

Kérdőívet (State Trait Anxiety Inventory, STAI) is alkalmaztuk 

(Spielberger, 1970).  
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b. Genotipizálás 

A szájnyálkahártyából vett mintából külföldi partner 

laboratóriumban izolálták a genomiális DNS-t. Az 5-HTTLPR 

polimorfizmus genotipizálását polimeráz láncreakción alapuló, Taqman 

módszerrel végeztük. Az egypontos nukleotid polimorfizmusok (SNP) 

genotipizálása (szerotonin traszporter gén esetében rs2020942, rs140700, 

rs3794808, rs104217; CNR1 esetében rs2180619, rs806379, rs1535255 és 

rs2023239) Sequenom® MassARRAY technológia segítségével történt. Az 

extrakcióban és a genotipizálás irányításában laboratóriumunk részéről Dr. 

Juhász Gabriella és Mekli Krisztina vett részt Manchesterben. 

 
c. Statisztikai módszerek 

Leíró statisztikai elemzésekhez khi2-próbát, Pearson-féle 

korrelációs próbát, Mann-Whitney-U tesztet, ANOVA-teszteket és lineáris 

regressziós modellt alkalmaztunk. Haploview 4.0 software segítségével 

számoltuk a Hardy-Weinberg egyensúlyt, a ritkább allél frekvenciáját 

(MAF) és az SNP-k közti kapcsoltsági viszonyt (LD). A fenotípusokat leíró 

kérdőív pontszámokat folytonos változóként alkalmaztuk a modellekben és 

nemre, valamint életkorra korrigáltuk azokat. A genetikai hatások egyedi 

analíziséhez lineáris regressziós modellt alkalmaztunk. A gén-gén 

interakciós vizsgálatokat log-likelihood ratio teszt (LRT), valamint GLM 

analízissel végeztük ‘SNPassoc’ R package software alkalmazásával.  

Haplotípus elemzésekhez score tesztet, illetve GLM teszteket 

végeztünk UNPHASED 3.0.11, valamint THESIAS software segítségével.  
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4. Eredmények 
 

1. Vizsgálat: Az affektív temperamentumok szerepe a depressziós 
tünetek átörökítésében 

 
 

A depressziós tünetek és a TEMPS-A alskálák, valamint az AFA 

kapcsolatát vizsgáló lineáris regresszió modellben három változónak volt 

szignifikáns hatása a ZDS és a BSI-D pontszámra: szorongó, ciklotím és 

depresszív temperamentum (p<0,005 mindegyik esetben), míg az irritabilis 

és a hipertím temperamentum gyenge magyarázó erejük miatt kikerültek a 

modellből. A szorongó, ciklotím és depresszív temperamentumok egyedi 

hatása szignifikáns volt a ZSD és a BSI-D pontszám varianciájára (p<0,001 

mindegyik esetben). Szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a pozitív 

családi anamnézissel rendelkező személyek a szorongó (p=0,028), a ciklotím 

(p=0,020) és a depresszív alskálán (p=0,037), mint azok, akiknek a 

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

temperamentummal nem volt szignifikáns kapcsolatban (pirritabilis =0,156; 

phipertím=0,191). A depresszió skála pontszámok és a pozitív affektív családi 

anamnézis összefüggése az affektív temperamentumok hatásának modellből 

való eliminálása után nem volt szignifikáns, azaz kovariánsként 

szerepeltettük a TEMPS-A alskálák változóit, ami arra utal, hogy az affektív 

zavarokra való hajlam hordozásának közvetítésében az affektív 

temperamentumok szerepet játszanak. Az affektív családi anamnézis 

szignifikáns hatást gyakorolt a domináns temperamentum hordozására a 

logisztikus regressziós modellben (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. 
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2. Vizsgálat: A szerotonin transzporter gén, a súlyos életesemények és a 

depressziós tünetek összefüggése 

 
2/a. A szerotonin transzporter gén promoter (5-HTTLPR), valamint az 
egyéb génszakaszokat jelölő polimorfizmusok egyedi hatása és a depressziós 
tünetek összefüggése 

 

Az 5-HTTLPR polimorfizmus S alléljának hordozói szignifikánsan 

magasabb pontszámot értek el a Zung-skálán, mint a nem hordozók (B = 

1,246, SE = 0,448, t = 2,778, p = 0,0056, adjusted R2 = 0,012). Az 5-

HTTLPR által reprezentált promoter szakaszon kívüli génszakaszokban 

található polimorfizmusok egyedi hatása nem volt szignifikáns a 

depresszióra való hajlamra. 

2/b. A szerotonin transzporter gén polimorfizmusainak, valamint a 

súlyos életesemények (TLE) interakciós hatása és a depressziós tünetek 

összefüggése 

Regressziós modellben vizsgálva az 5-HTTLPR, a TLE, illetve a 

TLE x 5-HTTLPR interakció hatását, külön-külön nem tapasztaltunk 

mérhető hatást, az interakció azonban szignifikáns volt a ZDS pontszámra 

nézve (p=0,0049). A megmagyarázott hányad ebben az esetben 0.042 volt. 

A ZDS pontszámra kifejtett TLE és rs140700 önálló, valamint a TLE x 

rs140700 interakciós hatást vizsgáló modellben szintén az interakciós hatás 

bizonyult szignifikánsnak, és a megmagyarázott hányad 0,040 volt 

(p=0,0036). Az rs140700 polimorfizmusra vonatkozóan 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 jelentős (B = -0,432; 

S.E. = 0,369; t = -1,171; p = 0,245).  
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A ZDS pontszámra ható 5-HTTLPR x rs140700 gén-gén, illetve 5-

HTTLPR x rs140700 x TLE gén-gén-környezet (G x G x E) interakciót is 

megvizsgáltuk. A két polimorfizmus között feltételezett interakció nem 

találtuk számottevőnek, 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). 

2/c. A szerotonin transzporter gén haplotípusok és a depressziós 

tünetek asszociációs vizsgálata súlyos életeseményekkel összefüggésben 

A leggyakoribb haplotípus (SGGAG; a betűszóban az első betű az 

5-HTTLPR S/L allélját jelöli) szignifikánsan magas ZDS pontszámmal 

(p<0,001), míg két kevésbé gyakori haplotípus - amelyek közül az egyik 

szintén S allélt tartalmaz (SGAGT, LGAGT) - alacsony pontszámmal járt 

együtt többszörös TLE esetén (p=0,002; p=0,018). Az SGGAG és SGAGT 

haplotípusok közötti differencia szignifikánsnak mutatkozott (Khi2 = 9,8; df 

= 1; p < 0,005), azaz az SGAGT haplotípusúak szignifikánsan alacsonyabb 

depresszió pontszámot értek el, mint az SGGAG haplotípus hordozók. Az 

LGAGT haplotípushoz rendelt ZDS szignifikánsan alacsonyabb volt az 

SGGAG haplotípushoz tartozó pontszámnál (Khi2 = 10,1; df = 1;  p < 

0,005), míg az LGAGT és az SGAGT haplotípusok közötti ZDS különbség 

nem bizonyult jelentősnek (Khi2 = 1,1; df = 1; p > 0,25), azaz az SGAGT 

haplotípus és az LGAGT hordozók depresszió pontszáma érdemben nem 

különbözött attól függetlenül, hogy az egyik csoport az 5-HTTLPR S vagy L 

allélját hordozza. A magas és alacsony ZDS pontszámot modellünkben a 3. 

helyen jelölt rs140700 polimorfizmus A vagy G alléljának jelenléte 

befolyásolja. 
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3. Vizsgálat: Az 5-HTTLPR és a cannabinoid receptor 1 gén promoter 

polimorfizmusok összefüggése a szorongással 

3/a. 5-HTTLPR, valamint CNR1 gén promoter polimorfizmusainak 

egyedi hatásai és a szorongás asszociációja 

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  

3/b. SLC6A4 és CNR1gének interakciós hatásai a szorongással 

összefüggésben 

Szignifikáns interakciót találtunk a CNR1 gén rs2180619 és a 

SLC6A4 gén 5-HTTLPR polimorfizmusa között mind a STAI-T, a TEMPS-

Anx és a BSI-Anx tekintetében a likelihood ratio teszt és a regressziós 

modell eredményei szerint. Az rs2180619 polimorfizmusra nézve GG 

homozigóta genotípus interakcióban az 5-HTTLPR homozigóta SS 

genotípussal szignifikáns mértékben járt együtt a legmagasabb STAI-T 

(átlag±S.E.M.= 46,35±3,262; p=0.0006) és TEMPS-ANX 

(átlag±S.E.M.=0,394±0,05; p=0,0013) pontszámmal. A BSI-ANX alapján 

mért súlyos szorongás kialakulásának esélye több mint négyszeres volt 

homozigóta GG (rs2180619) és homozigóta SS (5-HTTLPR) genotípus 

interakciója estén (OR=4,64) összehasonlítva az rs2180619 polimorfizmus 

A allél hordozás és az 5-HTTLPR L hordozás interakciójával (OR=1). A 

homozigóta GG genotípusúak 5-HTTLPR L alléljának hordozása esetén 

védettnek bizonyultak a súlyos szorongás ellen (OR=0,36).  
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3/c. CNR1 haplotípusok és a szorongás asszociációs vizsgálata  

5-HTTLPR polimorfizmussal összefüggésben 

 A szorongással összefüggésben elsőként a CNR1 génben a Zhang 

és mtsai (2003) által funkcionális egységként leírt alternatív promoter 

régióban elhelyezkedő 3 SNP (rs806379, rs1535255, rs2023239) 

bevonásával végeztünk haplotípus vizsgálatokat. Ennek a haploblokknak 

nem volt szignifikáns hatása a szorongásra sem önmagában, sem pedig az 5-

HTTLPR polimorfizmussal interakcióban.  

Második lépésben a háromtagú haplotípust kibővítettük a 

konvencionális promoterben elhelyezkedő rs2180619 polimorfizmussal. 

Négytagú haplotípus esetén szignifikáns interakciót találtunk az 5-HTTLPR 

polimorfizmussal: A GTGC haplotípus homozigóta SS hordozók esetén a 

legmagasabb becsült fenotípusos átlaggal (estimated phenotypic mean, 

EPM) járt együtt a STAI-T (GTGC haplotípushoz tartozó EPMSTAI-T=26,23 

az SS és 19,47 az SL+LL hordozók esetében, pGxG=0,005) és trendszerűen a 

TEMPS-ANX (pGxG=0,085) esetén. L allél hordozók szintén szignifikánsan 

magas STAI-T (AATT haplotípushoz tartozó EPMSTAI-T=18,35 az SS és 

21,73 az SL+LL hordozók esetén, pGxG=0,009) és TEMPS-Anx (AATT 

haplotípushoz tartozó EPMTEMP-Anx=0,010 az SS és 0,176 az SL+LL 

csoportok esetén, ebben a sorrendben, pGxG=0,009) pontszámot értek el 

AATT haplotípus esetén . 

 
 
5. Következtetések 
 

Eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
1. Az affektív megbetegedéseket tekintve a pozitív családi anamnézis és a 

depressziós tünetek összefüggése az affektív temperamentumokon 

keresztül valósul meg. Mivel az affektív családi anamnézisben 
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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. 

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 (2003) által leírt gén-környezet 

interakció (G x E) összefüggést magyar átlag populációs mintán. 

Kimutattuk, hogy míg alacsony számú súlyos életesemény mellett az 5-

HTTLPR S allélhordozás nem befolyásolja a depressziópontszámot, a 

súlyos életesemények számának növekedésével 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 hatást gyakorol a depressziós tünetekre.  

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 
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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 az eddigieknél komplexebb 

gén x környezet interakciós modellre hívják fel a figyelmet. 

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. Mivel mind a CB1 receptor, mind a szerotonin transzporter a 

szinaptikus tér szerotonin koncentrációjának szabályozásában vesz 

részt, ezért az 5-HTTLPR x CNR1 gén haplotípus interakció 

eredményét biológiailag is értelmezni tudjuk. Miután különböző, 

szignifikánsan magas, illetve alacsony szorongáspontszámhoz 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 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 (1.ábra). 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.  
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1. ábra  Az SLC6A4 promoter és a CNR1 promoter interakciójának hatása a 

szinaptikus 5-HT koncentrációra, valamint a szorongásra 

 
SS/SL/LL=5-HTTLPR polimorfizmus genotípusai; GTGC/AATT haplotípust 

jelölő betűszóban az egyes allélokat jelölő betűk sorrendben: rs2180619 A/G; 

rs806379 A/T; rs1535255 T/G; rs2023239 T/C. 
 

9. A korábban is felvetődő teória, mely szerint a depresszió, valamint 

a szorongás közös biológiai háttérrel rendelkeznek, elsősorban a 

klinikai és a farmakológiai tapasztalatokból származott (pl.: SSRI 

alkalmazása depresszióban és szorongásban egyaránt indikált; a 

depresszió igen gyakori tünete a fokozott szorongás stb.). Saját 

vizsgálatunk alapján azonban a szerotonin transzporter 5-HTTLPR 

polimorfizmusa egyértelműen a két zavar hátterében azonosítható 

közös faktornak mutatkozott. 

10. 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, tényezők, például 

genetikai, illetve környezeti interakciók szükségesek. 
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