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I. Bevezetés 
 
 A szkizofrénia bonyolult, pusztító mentális betegség, mely a populáció mintegy 1%-át 
érinti, és az egyik legköltségesebb betegség a társadalom számára. E zavar általában késő 
kamaszkorban vagy fiatal felnőttkorban indul pozitív (téveszmék, hallucinációk, szétesett 
gondolkodás) és negatív tünetek (motiválatlanság, csökkent érzelmi kifejezés) 
manifesztálódásával. Már a tünetek kialakulása előtt is jellemző lehet azonban az olyan 
kognitív folyamatok megváltozása, mint a figyelem vagy a munkamemória, és úgy tűnik, 
hogy e jellegzetességek a betegség alapvető részét képezik. Emellett számos szkizofrén beteg 
depresszióval és szerabúzus problémákkal küzd, ami szerepet játszik abban is, hogy a 
betegség esetében az öngyilkosság élettartam incidenciája mintegy 10-15%. 
 A szkizofrénia etiológiája továbbra sem kellőképpen körvonalazott, azonban úgy 
tűnik, hogy a háttérben számos, genetikai, táplálkozásbeli, környezeti és fejlődésbeli tényező 
egyaránt szerepet játszik. Ami a patofiziológiát illeti, a klinikai, képalkotó eljárások 
segítségével valamint posztmortem vizsgálatok során nyert megfigyelések egybehangzó 
eredménye arra utal, hogy a prefrontális kortex (PFC) és a gyrus temporalis superior (STG) 
diszfunkciója kiemelt szerepet játszik a szkizofrénia hátterében. Az abnormális PFC funkció 
valószínűleg hozzájárul számos, a szkizofréniára jellemző kognitív működészavarhoz, és úgy 
tűnik, hogy kapcsolatban áll az e kérgi régióban megfigyelt megváltozott szinaptikus 
struktúrával és/vagy funkcióval. Ezzel szemben az STG változásai nagy valószínűséggel a 
betegség pozitív tüneteivel függenek össze. 
 A klinikai, képalkotó eljárásokból és posztmortem vizsgálatokból származó, 
egybehangzó megfigyelések arra utalnak, hogy szkizofréniában a diszfunkció legfőképpen a 
dorzális prefrontális kortexhez köthető. Szkizofrén betegek esetében képalkotó vizsgálatok 
segítségével megfigyelték a dorzális PFC területén a szürkeállomány térfogatának 
csökkenését. E térfogati változások a sejtsűrűség növekedésével jártak együtt, azonban nem 
érintették a PFC-ben a neuronok számát. Bár úgy tűnik, hogy egyes PFC-beli 
neuronpopulációk száma szkizofrénia esetében csökken, e megfigyelések nagy 
valószínűséggel az axonterminálisok, disztális dendritek és dendrittüskék számának 
csökkenését tükrözik. Ezen értelmezéssel egybehangzóan a szinaptofizin nevű preszinaptikus 
terminális fehérje és a dendrittüskék sűrűsége egyaránt csökkent a szkizofrén betegek 
prefrontális kortexében.  
 Szkizofrén betegek esetében megfigyelték a génexpresszió változását is a PFC 
területén. Elsősorban a neurotranszmisszióban és a másodlagos hírvivő rendszerekben 
szerepet játszó géntermékek változását írták le. Azonban e kutatások mindegyike egyidejűleg 
csak egy vagy néhány génterméket vizsgált, ami nem tette lehetővé nagyszámú gén szimultán 
expressziójának vizsgálatát. Így csak most indulnak a PFC szkizofréniára jellemző komplex 
génexpressziós mintázatainak feltárását célzó kutatások. 
 Az utóbbi évtizedekben befejeződött a humán genom feltérképezése, ami 
megteremtette a poszt-genomikus korszakot, és egyben lehetőséget a funkcionális genomika 
és a proteomika felfedezésére. E technológiai forradalom egyik fontos felfedezése a DNS 
mikroarray technika. Az utóbbi években számos különféle új módszert dolgoztak ki a 
genomikus DNS transzkripciós termékének, a messenger RNS-nek (mRNS) a 
kvantifikálására, ami lehetővé tette az agyban expresszált gyakorlatilag valamennyi 
transzkripciós termék szöveti szintjének mérését. A mikroarray módszereket napjainkban 
sikerrel alkalmazzák az összehasonlító genomikus hibridizáció, az új gének felfedezése, a 
polimorfizmusok elemzése és a génexpresszió profiling területén. Az ilyen kutatásokat 
gyakran a transzkriptom-különbségek vizsgálatának olyan hagyományos módszereivel 
együttesen alkalmazzák, mint az in situ hibridizáció, a szubtrakciós hibridizáció (suppression 
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subtractive hybridization) és a reprezentációs különbségelemzés (representational difference 
analysis). 
 
 
II. Célkitűzések 
 
A témával kapcsolatos kutatásaink céljait az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
1. Szkizofrén betegek agyának posztmortem vizsgálata során a génexpressziós mintázat 
változásainak feltárása elfogulatlan, hipotézis nélküli, adatokon alapuló megközelítés 
segítéségével. 
2. Az újonnan felfedezett génexpressziós változások igazolása. 
3. A génexpresszió változásai és a szkizofréniára való genetikai hajlam közti összefüggések 
vizsgálata. 
4. A génexpresszió-változás szkizofrénia klinikai megnyilvánulásában és patofiziológiájában 
játszott szerepének feltárása. 
 
 
III. Módszerek 
 
 Valamennyi vizsgálatunk esetében a frissen fagyasztott szövetminták a University of 
Pittsburgh Center for the Neuroscience of Mental Disorders agybankjából származtak. A 
prefrontális kortexet hisztológiai kritériumok alapján azonosítottuk. Valamennyi vizsgálat 
esetében az alanypárokat nem, faj, posztmortem idő és RNS minőség szerint illesztettük. Csak 
a kivételes RNS minőségű mintákat vettük figyelembe a további elemzések során. 
 A szinaptikus (1), energiametabolizmus (2) 14-3-3 (3) és RGS4 (4) expressziós 
vizsgálatokat UniGEM-V high density cDNS mikroarray (Incyte Pharmaceuticals, Fremont, 
CA) segítségével végeztük. Az immun-chaperone (5) és GABA gén (6) expressziós 
vizsgálatokat a Nimblegen által rendelésre gyártott oligonukleotid array-k segítségével 
végeztük.  
 Adatelemzéseink során két fő stratégiát követtünk: 1) eltérően expresszált 
transzkriptumok azonosítása az egyedi gének szintjén és 2) transzkriptumok eltérő 
expressziójának vizsgálata a funkcionális pályák alapján képzett modulok szerinti 
csoportosításban. Valamennyi bemutatott vizsgálat esetében ahhoz, hogy egy egyedi gént 
eltérően expresszálódónak tekintsünk, két kritériumnak kellett teljesülnie: a kiinduláshoz 
képest a változás nagysága legalább 20%, és a statisztikai szignifikancia p<0.05. A 
géncsoportok elemzése esetében a teljes géncsoport expresszióeloszlásának szignifikánsan 
különböznie kellett a kontrollcsoport és a szkizofrén csoport között (p<0.05), és a hamis 
észleléssel kapcsolatos becsült érték (melyet random permutációelemzés útján állapítottunk 
meg (7)) alapján a fals pozitív eredmény valószínűsége q<0.05 kellett, hogy legyen. 
 Valamennyi in situ hibridizációs vizsgálatunknál minden egyes igazolt szekvenciájú 
klón (sequence verified clones) esetében egyedi primereket terveztünk. E primerek alapján 
750-950 bp ds cDNS molekulákat alkottunk PCR segítségével normál humán cDNS templát 
alapján. 35S-jelzésű sense és antisense ribopróbákat szintetizáltunk, majd tisztítás után az 
egyes alanyok kortexéből származó 20 μm vastag kriosztát metszetekre hibridizáltuk. Az in 
situ hibridizációs jel kvantifikálását Scion Image segítségével végeztük.  
 Valamennyi PCR validációs vizsgálatunkban két egymástól független reverz 
transzkripció segítségével végeztünk cDNS szintézist, random hexamer priming alapján. 
Minden minta esetében az amplifikált produktumok különbségét 4 független replikátum 
esetében SYBR Green chemistry-n alapuló detektálással mértük. Az endogén referencia gén a 
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β-aktin volt. Az elsődleges eredményeket akkor tekintettük érvényesnek, ha a hatékonyság 
>80% volt. A qPCR reakciókat ABI Prism 7300 SDS szoftver segítségével kvantifikáltuk és a 
statisztikai elemzés során a Microsoft ExCell program t próbáját használtuk. 
 Valamennyi vizsgálatunk esetében a normalizált log2 transzformált jelszintek 
kétszempontos klaszteranalízisét (gének és minták) végeztük Euklideszi távolságelemzéssel 
az IBM által kifejlesztett Genes@Work segítségével.  
 
 
IV. Eredmények 
 
A preszinaptikus génexpresszió változásai szkizofrén betegek prefrontális kortexében 
 
 A PFC 9. áreájának teljes génexpresszióját elemeztük hat illesztett szkizofrén-kontroll 
alanypár esetében. A hat mikroarray által vizsgált valamennyi gén és expresszált szekvencia 
(expressed sequence tag, EST) közül átlagosan minden egyes array esetében 3735 (SD=1345) 
géntranszkriptum volt detektálható a páronkénti összehasonlítások során. E transzkriptumok 
közül 4.8% esetében állt fenn eltérő expresszió az alanypárok esetében a fluoreszcens 
jelintenzitás 1.9-szeres alanyok közti különbségének (99%-os konfidenciaszint [CL]) 
kritériuma alapján. Általánosságban minden alanypár esetében a megfigyelt különbségek 
mindkét irányban hasonló eloszlást mutattak.  
 Szkizofrén betegek esetében a változást a metabolikus útvonalakkal, enzimekkel, 
funkcionális útvonalakkal vagy agyi funkciókkal összefüggésben álló 250 géncsoport 
génexpressziós profiljának segítségével mértük. A detektálható transzkriptumok expressziós 
mintázatával összehasonlítva a géncsoportok több mint 98%-a nem mutatott szignifikáns 
eltérést (p > 0.05) a szkizofrén és kontroll alanyok esetében. Azonban számos géncsoport 
esetében az expresszió szignifikáns változása volt megfigyelhető szkizofrén betegekben, mind 
az egyéni párok, mind pedig valamennyi pár összehasonlítása során (preszinaptikus 
szekréciós készülék, GABAerg transzmisszió, glutamáterg transzmisszió, energia 
metabolizmus, növekedési faktorok, és receptorok). 
 A transzkritpumszintek a szkizofrén betegek esetében egy olyan géncsoport esetében 
is csökkentek, mely funkcionálisan a preszinaptikus szekréciós készülékkel (presynaptic 
secretory machinery, PSYN) áll összefüggésben. A glutamáterg és GABAerg 
transzmisszióban résztvevő gének expressziója szintén csökkent volt. A hat mikroarray 
összehasonlítás során a PSYN csoport 62 génje közül átlagosan 41 PSYN géntermék volt 
észlelhető az alanypároknál. A szkizofrén alanyok esetében eltérés volt a PSYN csoport 95%-
os konfidenciaszint feletti csökkenést mutató génjeinek számában. A PSYN gének 
eloszlásának eltolódása valamennyi alany esetében fennállt, és erősen szignifikáns volt mind 
az egyén összehasonlítások mind pedig a kombinált adatok szintjén (p < 0.0001). 
 A hierarchikus adatelemzés a megváltozott génexpresszió egy váratlan aspektusára 
derített fényt. A PSYN géncsoport csökkent expressziót mutató konkrét génjei és az egyedi 
transzkriptumváltozások viszonylagos nagysága eltérést mutatott a páronkénti 
összehasonlítások esetében, ami a szkizofrén betegek esetében a génexpresszió 
csökkenésének eltérő mintázataira utalt. Ezen eredmények nem függtek össze egyetlen olyan 
lehetséges torzító tényezővel sem, mint a gyógyszerelés, a mintavétel torzítása vagy a 
szerabúzus.  
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A különböző metabolikus útvonalakhoz tartozó gének expressziójának vizsgálata szkizofrének 
betegek prefrontális kortexében 
 
 E kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy szkizofrén betegek esetében tapasztalható-e 
eltérés a transzkriptumok szintjében több mint 70, celluláris metabolizmusban szerepet játszó 
géncsoport esetében, amelyek befolyásolhatják a neuronális kommunikáció minőségét, 
valamint, hogy az e géncsoportokra gyakorolt hatás között van-e összefüggés. A 
metabolizmusban szerepet játszó, általunk elemzett géncsoportok nagytöbbsége esetében nem 
mutatkozott szignifikáns különbség a transzkriptumok szintjében a szkizofrén és a 
kontrollcsoport között. Szignifikáns változás (p < 0.05) volt azonban megfigyelhető 5 
géncsoport esetében a 10 array összehasonlítás közül öt vagy több során. Ezek közé tartozott a 
malátinga, a transzkarboxilsav (TCA) ciklus, és az ornitin-poliamin, aszpartát-alanin és 
ubikvitin-metabolizmus csoportok. Számos további géncsoport esetében is szignifikáns 
különbséget kaptunk ötnél kevesebb array összehasonlítás esetében. Annak vizsgálatára, hogy 
volt-e interakció a különböző metabolikus géncsoportokban megfigyelt hatások között, 
korrelációs mátrixot számoltunk az egyes géncsoportok p értékének –log értéke alapján majd 
e mátrixon varimax főkomponensanalízist (PCA) végeztünk. PCA elemzésünk során a ferde 
faktosúlyok elemzése rámutatott, hogy a malátingával, TCA ciklussal és ubikvitincsoporttal 
kapcsolatos hatások egymással erős korrelációban álltak a második faktoron. A 3. faktor ezzel 
szemben sokkal pontosabban jelezte az aszpartát-alanin és ornitin-poliamin metabolizmust 
érintő hatásokat.  
 Az általunk öt vagy több array összehasonlítás során szignifikánsan érintettként 
azonosított öt különböző metabolikus kaszkád közül 4 csoport esetében találtunk biológiai 
összefüggést az egyedi gének szintjén, az egyetlen kivétel az ubikvitin géncsoport volt. A 
MAD1-et, OAT-t, GOT2-t és OAZIN-t kódoló transzkriptumokat in situ hibridizáció 
segítségével további elemzésnek vetettük alá. Az in situ hibridizációs elemzés megerősítette a 
mikroarray vizsgálat azon eredményét, mely szerint mind a négy gén expressziója 
szignifikánsan (p < 0.05) csökkent volt a szkizofrén betegek prefrontális kortexében. Nem 
volt továbbá interakció e csökkenés és az alanyok egyéb olyan jellemzői között, mint az agyi 
pH, a PMI vagy a szövetek tárolásának időtartama. 
 
Az 14-3-3 géncsalád expressziójának változása szkizofréniában 
 
 A vizsgált mikroarray adathalmaz egyéb ígéretes eredményeket is tartalmazott, például 
az 14-3-3 fehérjecsalád tagjait kódoló transzkriptumok expressziójának változásával 
kapcsolatban. Először megvizsgáltuk mind a hét 14-3-3- gén expressziójának szintjét 10 
szkizofrén beteg és illesztett kontrolljaik prefrontális kortexében cDNS mikroarray vagy in 
situ hibridizáció (ISH) segítségével. A cDNS arrayk eredménye szerint a 14-3-3 gének 
nagytöbbsége esetében mérsékelttől súlyosig terjedő expressziócsökkenés volt jelen 
szkizofréneknél, ami a 10 összehasonlítás során az egész család szintjén szignifikáns volt 
(p<0.021). 
 Elemzésünk arra utalt, hogy a 14-3-3 géncsoport esetében megfigyelhető hatás 
leginkább a preszinaptikus géncsoporttal (PSYN) és az aszpartát/alanin géncsoporttal 
(Asp/Ala) korrelált. PCR segítségével igazoltuk mind a hét 14-3-3 gén robusztus expresszióját 
a human prefrontális kortex 9. áreájában. Valamennyi 14-3-3 izoforma in situ hibridizációja 
során a MANCOVA elemzés két gén szignifikáns csökkenését erősítette meg szkizofrénia 
esetében: béta -31.9% (F=5.74, p=0.048) és zéta -18.2% (F=16.98, p=0.005). A Scheffé-féle 
post hoc teszt alátámasztotta a 14-3-3 béta és zéta esetében kapott eredmények 
szignifikanciáját (p=0.0094 illetve 0.0007). Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy az 
antipszichotikumok szedése milyen mértékben képes befolyásolni eredményeinket, 



6 
 

megvizsgáltuk a 14-3-3 génexpressziót a PFC 9 és 46 áreáiban hímnemű krónikus haloperidol 
dekanoát és benztropinkezelésben részesülő, valamint illesztett kontroll makákómajmok 
esetében. Nem találtunk különbséget a 14-3-3 zéta expresszió esetében, míg a 14-3-3 béta 
28%-kal emelkedett (p<0.05). Ez a növekedés egyenes ellentétben áll a szkizofrén alanyoknál 
tapasztalt csökkenéssel, és úgy tűnik, hogy elsősorban a piramidális neuron rétegeket érinti. 
 
Immun és chaperone gének fokozott expressziója szkizofréniában 
 
 Ebben a vizsgálatban a Nimblegen egyedi mikroarray analízis lehetővé tette több mint 
1800 gén, köztük több mint 400 kontroll gén expresszió szintjének összehasonlítását 
szkizofrén és kontroll alanyok humán posztmortem prefrontális kortex 9 áreájából származó 
mintáiban. A négy egymástól független elemzési stratégia kombinációja segítéségével az 
adathalmazt 67 olyan transzkriptumra szűkítettük, melyek a szkizofrén és kontroll PFC 
minták esetében szignifikánsan eltérő expressziót mutattak (|ALR| > .263; 1.2-fold and p < 
.05). E 67 gén közül 22 (33%) upregulációt mutatott a szkizofrén mintákban a 
kontrollmintákkal összehasonlítva, az ARL érték átlagosan 0.68 volt (1.6-szoros, a kézirat 2A 
és 2B táblázata).  45 gén (67%) esetében downregulációt találtunk, az ALR érték 0.58 volt 
(1.5-szörös). A 67, szkizofrén és kontrollminták esetében eltérő expressziót mutató gén a 
transzkriptumok heterogén csoportját jelentette, melyek közül néhányat korábban a 
szkizofrénia patofiziológiai folyamataival hoztak összefüggésbe.  
 Elemzéseink az immunfunkcióval és a chaperone rendszerrel kapcsolatban álló gének 
nem várt upregulációjára utaltak. A szkizofrén betegek esetében megnövekedett expressziót 
mutató, teljesen annotált 19 gen transzkriptum közül 10 (>50%) köthető az immun/chaperone 
rendszerek valamely funkciójához. Például szkizofrén betegek esetében az expresszió >50% 
upregulációja volt megfigyelhető a 28kDa-os hősokkfehérjét (HSPB1), a 70kDa-os 1B 
hősokkfehérjét (HSPA1B), a 70 kDa-os 1A hősokkfehérjét (HSPA1A), a metallotionein A-t 
(MT2A), az interferon indukálta transzmembrán  fehérje 1-et (IFITM1), az interferon 
indukálta transzmembrán fehérje 3-at (IFITM3), a CD14 antigént (CD14), a kitináz 3-hoz 
hasonló 1-et (CHI3L1), a szerin-cisztein proteáz inhibitor A3-t (SERPINA3) valamint a páros 
immunglobulinszerű béta receptort (PIERB) kódoló transzkriptumok esetében. Ezen 
transzkriptumokkal és fehérjetermékeikkel kapcsolatban ismert, hogy celluláris stressz vagy 
immunstimuláció hatására megnövekedett expresszióval reagálnak. 
 Az annotált génpróbák jelerősségének kétszempontos klaszteranalízise (gének és 
alanyok) a minta két klaszterre történő szétbontását eredményezte. A 14 szkizofrén alany 
közül 9 került egy klaszterbe, és egyértelműen ezek az alanyok voltak felelősék az adathalmaz 
esetében tapasztalt statisztikai szignifikancia legnagyobb részéért. Ezzel szemben a 
fennmaradó 5 szkizofrén alany a kontrolloktól megkülönböztethetetlennek tűnt, ami a 
szkizofrén mintán belüli molekuláris szubsztratifikáció jelenlétére utalt.  
 A mikroarray vizsgálatok eredményének validálásához 12 gént választottunk ki real-
time qPCR elemzésre. E transzkriptumok közül a szkizofrén mintákban hat esetében 
overexpresszió állt fenn (SERPINA3, CHI3L1, HSPB1, MT2A, IFITM1, IFITM3) míg a hat 
másik gén alulexpresszálódott (DIRAS2, CRYM, TF, MOG, MAPK1, RGS4).  A qPCR 
ΔΔCt és DNS mikroarray ALR adathalmazok közötti egyezés megdöbbentő volt: a 12 
vizsgált gén eltérő expresszálódása szempontjából a két módszer közti korreláció r=0.93 
(p<0.001) volt. 
 A fentebb ismertetett expresszálódással kapcsolatos eredmények nem mutattak 
összefüggést a krónikus antipszichotikum alkalmazással.  
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A GABAerg expresszió változásai szkizofréniában 
 
 Az általunk vizsgált GABA-erg rendszerrel kapcsolatos transzkriptumok három 
kategóriába estek. Az első kategóriába azok a transzkriptumok tartoztak, melyek a GABAerg 
neurotranszmisszió regulációjában résztvevő preszinaptikus molekulákat kódolják: a GAD67 
és GAT1. A második kategóriába az olyan neuropeptideket kódoló transzkriptumok tartoznak, 
mint az SST, a neuropeptid Y (NPY) és a CCK, melyek a GABA neuronok egy 
alcsoportjában expresszálódnak és töltenek be neuromodulátor szerepet. A harmadik 
kategóriába olyan különféle GABAA receptor alegységek tartoztak, mint az α4, β3, γ2 és δ. A 
szkizofrénia csoportban az SST mRNS esetében tapasztaltuk a legkifejezettebb csökkenést, 
négy próba esetében teljesültek a kritériumok és egy esetében az ALR=-0.67 volt, ami az 
mRNS szint 1.6-szoros emelkedésének felel meg. E 10 GABA-val összefüggő transzkriptum 
esetében az expresszió szintje a szkizofrénia csoport 14 alanypárjából legalább 10 esetében 
csökkent volt. Annak érdekében, hogy szkizofrénia esetében igazoljuk a három kategóriában 
szereplő hat GABA-val összefüggő transzkriptum csökkent expresszióját, a GAD67, SST, 
NPY, CCK, GABAA α1 valamint a GABAA δ mRNS expressziójának szintjét real time qPCR 
segítségével kvantifikáltuk a 14 alanypár esetében. A szkizofrénia csoportban a GAD67 (12%, 
t26=-1.8, P=0.049), SST (44%, t26=-3.3, P=0.003), NPY (28%, t26=-2.9, P=0.007), GABAA α1 
(42%, t26=-8.6, P<0.001) és GABAA δ (25%, t26=-2.6, P=0.010) mRNS expressziójának 
szignifikáns átlagos csökkenését tapasztaltuk. Valamennyi mRNS esetében a páronkénti 
expresszió –ddCT változásaránya (ami a szkizofrén és kontroll szint arány log2-ának felel 
meg) az öt transzkriptum (r=0.71, P=0.005 a GAD67 mRNS esetében; r=0.79, P=0.001 az 
SST mRNS esetében; r=0.71, P=0.005 az NPY mRNS esetében; r=0.53, P=0.053 a GABAA 
α1 mRNS esetében és r=0.58, P=0.029 a GABAA δ mRNS esetében) mindegyike esetében 
erős korrelációt mutatott a 14 alanypárnál. Az igazolás következő lépéseként, valamint a CCK 
mRNS esetében a mikroarray és qPCR elemzések ellentmondó eredményei közti döntés 
érdekében elvégeztük az SST és CCK mRNS kvantitatív in situ hibridizációját 23 
alanypárnál, akik közt szerepelt az a 13 pár is (a 7 pár kivételével), akik részt vettek a 
mikroarray és qPCR elemzésekben. Az SST és CCK mRNS expressziójának szintje a 
szürkeállomány teljes vastagságában mérve szignifikáns, 36%-os (F1,20=15.4, P=0.001) 
(F1,20=15.4, P=0.001) illetve 15%-os csökkenést (F1,20=8.4, P=0.009) mutatott a szkizofrénia 
csoportban a kontrollcsoporthoz képest. Az expresszió in situ hibridizáció és qPCR által mért 
százalékban kifejezett változása erősen korrelált a 13 alanypárnál a GAD67 (r=0.89, P<0.001) 
és SST (r=0.90, P<0.001) mRNS esetében. 

Mivel a hierarchikus klaszteranalízis eredményei a két csoport mindegyikében a 
transzkriptumok erős koregulációjára utaltak, ezután megvizsgáltuk ezek expressziójának 
változását szkizofréniában a 14 alanypárnál másodlagos korrelációelemzés segítségével. Az 
első csoportban Bonferroni korrekció után egymással szignifikánsan korreláló 
expresszióváltozásokat figyeltünk meg a GAD67 és SST (r=0.71, P<0.005), GAD67 és NPY 
(r=0.72, P<0.004), GAD67 és CCK (r=0.84, P<0.001) és SST és NPY (r=0.81, P<0.001) 
esetében. A GABAA receptor alegységek közül szignifikáns korreláció mutatkozott az α1 és 
γ2 (r=0.84, P<0.001), α1 és δ (r=0.81, P<0.001) és γ2 és δ (r=0.85, P<0.001) között. 
 A GAD67, SST és GABAA α1 mRNS-ek expressziós mintázata az in situ hibridizáció 
alapján nem mutatott eltérést azon majomcsoportok esetében, akik krónikus placebo, 
haloperidol vagy olanzapin hatásnak voltak kitéve, ami arra utal, hogy az expresszió 
megfigyelt változásai nem a gyógyszeres kezelés következményei. 
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RGS4 – egy szkizofrénia szempontjából kritikus fontosságú gén?  
 
 Az UniGem-V cDNS mikroarray adatok (1-3,8) egy egyedi gén erőteljes hatását 
mutatták. A 4.8% eltérő expressziót mutató gén közül a G-fehérje jelrendszer regulátorának 
transzkriptuma (RGS4) volt az egyetlen, ami valamennyi szkizofrén alany esetében a 99% 
CL-nek megfelelő csökkenést mutatott. A mikroarray összehasonlítások során a csökkenések 
50% és 84% között voltak. Az RGS4 csökkenés nagysága a PFC valamint a vizuális és 
motoros kortexek esetében hasonló mértékű volt.  

Az in situ hibridizáció eredményei alapján az RGS expresszió átlagos szintje 
szignifikáns csökkenést mutatott (34.4%) szkizofrén betegeknél (F1,15=6.95; p=0.019). Ez az 
RGS4 csökkenés hasonló mértékű volt azon szkizofrén betegek esetében, akiknél szerepelt a 
kórtörténetben alkoholabúzus és azoknál, akiknél nem (t próba, p=0.0125), és nem volt jelen 
major depresszív zavarokban szenvedő páciensek (F1,15=0.27; p=0.61) illetve krónikus 
antidepresszívum kezelés alatt álló majmok esetében (átlag=+5.3%; p=0.26). 
 
 
V. Diszkusszió 
 
 A szkizofréniában leírt preszinaptikus expressziós deficitek fényében olyan modellt 
javasolunk, mely szerint a szinaptikus kommunikációban szerepet játszó gének 
szekvenciáinak mutációi vagy polimorfizmusai más tényezők hatásaival együtt a szkizofrénia 
klinikai manifesztációját eredményezik (9). A modell négy komponensre épül: 
1. A szkizofrénia etiológiájának hátterében poligénes öröklődésmintázat áll, ami a szinaptikus 
transzmisszió „mechanikájának” szabályozásában résztvevő fehérjék funkciójának 
megváltozását eredményezi. 
2. A PSYN csoportban feltárt expressziós deficitek heterogenitása a különböző 
neuronpopulációk eltérő alkalmazkodási kapacitását tükrözi. Az RGS4 expresszió változásai 
egyaránt tükrözhetnek elsődleges géndefektust, illetve a neurotranszmisszió serkentésére 
irányuló posztszinaptikus adaptációt, mely így a PSYN génfunkció deficitjeit hivatott 
kompenzálni. 
3. A PSYN és RGS4 gén expressziója befolyásolhatja a szinapszisképződés és pruning 
kiterjesztett posztnatális fejlődési folyamatait, ami végső soron a szkizofrénia kialakulásában 
szerepet játszó idegfejlődési folyamatok időbeli lefutásához vezet. Úgy gondoljuk, hogy a 
károsodott szinaptikus transzmisszió szkizofrén betegek esetében az élet korai szakaszától 
kezdve fennáll (valószínűleg a szinapszisok egy alcsoportjában), azonban a terhesség 
harmadik trimesztere során és koragyermekkorban kialakuló rengeteg szinaptikus kapcsolat 
kompenzálja a szinaptikus sérüléseket. A szinapszisok száma késő kamaszkorra a pruning 
eredményeképpen csökken, így felszínre kerülnek a fennálló szinaptikus károsodások. Az 
elégtelen szinaptikus működés overpruninghoz és a szkizofrénia tüneteinek 
manifesztálódásához vezethet. 
4. A betegség hátterében játszott lehetséges szerepüktől függetlenül a PSYN és RGS4 
expresszió deficitje fiziológiai és viselkedéses következményekkel jár, melyek fontosak a 
szkizofrénia patológiája szempontjából, és megmagyarázhatják szkizofrének esetében 
megfigyelhető, a prefrontális kortex deficitjéből származó számos kognitív deficittünetet. Az 
olyan knockout egerekkel végzett olyan vizsgálatok, melyekben a PSYN csoport egyes 
tagjainak génjeit törölték, rávilágítanak a preszinaptikus diszfunkció eredményeképpen 
előálló fiziológiai deficitek bonyolultságára és arra utalnak, hogy a kísérletes adatok is a 
szkizofrénia általunk javasolt szinaptikus-idegfejlődési modelljét támasztják alá. 
 Elemzésünk a mitokondriális malátinga, a transzkarboxilsavciklus, az aszpartát és 
alanin metabolizmus, az ornitin és poliamin metabolizmus és az ubikvitin metabolizmus 
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fehérjéinek kódolásában szerepet játszó gének expressziójában is konzisztens és szignifikáns 
csökkenést mutatott ki. Továbbá a sejtmetabolizmus és agyi szinaptikus aktivitás közti fontos 
kapcsolat következtében ezen eredmények egy irányba mutatnak azon kutatásainkkal, melyek 
során kimutattuk a preszinaptikus funkcióban szerepet játszó géncsoportok és a 
posztszinaptikus jelátvitelben szerepet játszó RSG4 expressziójának csökkenését. 
Összességében adataink arra utalnak, hogy a neuronális kommunikáció deficitjei központi 
szerepet játszhatnak a szkizofrénia patofiziológiájában. A metabolikus géncsoportok 
transzkripciós változásai, akár elsődleges, akár másodlagos változásokat tükröznek, 
mindenképpen képesek a neuronális metabolizmus és aktivitás megváltoztatására, így a 
neuronális kommunikáció defektusait eredményezik. Eredményeink arra utalnak, hogy 
szkizofréniában számos egymással biológiailag kapcsolatban álló és mitokondriumfüggő 
folyamat érintett, és a malátinga gének megváltozott expressziója talán az egyik 
legizgalmasabb eredményünk. A malát dehidrogenáz aktivitás csökkenésének lehetséges 
biológiai következményei és a malátinga működésének általános csökkenése elég jelentősek. 
A malátinga egyik legfontosabb funkciója hidrogénionok bevitele a citoplazmából a 
mitokondriumba. A citoszolbeli [H+] emelkedése csökkenti a glikolízis sebességmeghatározó 
lépését katalizáló enzim, a 6-foszfofruktokináz aktivitását. Így a csökkent malátinga aktivitás 
a szkizofrén betegek prefrontális kortexében másodlagos hatás gyakorolhat a glikolízisre, ami 
hozzájárulhat az ilyen betegek kortexében kognitív feladatok végzése során megfigyelt 
csökkent glükózfelhaszáláshoz. Emellett a malátinga rendszer a malát-citrát cserével is 
összehangoltan működik, ami a TCA ciklus része és a zsírsavszintézis belépési pontja. Ha a 
malátinga aktivitás csökken és emellett a malát-citrát csere is csökken, akkor azt várnánk, 
hogy csökken a citoszol citrátszintje és csökken az egyéb TCA fehérjék aktivitása is. Mivel 
tudjuk, hogy a TCA metabolizmus szerepet játszik a zsírsavszintézisben, eredményeink 
segíthetnek a szkizofrén betegek esetében leírt csökkent zsírsavmetabolizmus marker-szintek 
megmagyarázásában. Végül, a csökkent malátinga aktivitás közvetlenül is megváltoztathatja 
az aszpartát és a glutamát szintjét a citoszolban, mivel tudjuk, hogy a malátinga szerepet 
játszik a citoszolikus malát és a mitokondriális α-ketoglutarát cseréjében, majd (az α-
ketoglutarát glutamáttá történő transzaminálása után) a citoszolikus glutamát és a 
mitokondriális aszpartát cseréjében. A citoszol aszpartát és glutamát szintjének változása nem 
csak e molekulák metabolizmusát befolyásolhatja, hanem az ornitin-poliamin metabolizmust 
is – ami szintén szerepel adataink között. 
 A szkizofrén betegek PFC-jén végzett mikroarray vizsgálataink a 14-3-3 géncsalád 
tagjaival kapcsolatban három fő eredményre vezettek: 1) az array-ban szereplő hat 14-3-3 gén 
közül (béta, éta, epszilon, szigma, téta, és zéta) öt volt észlelhető mind a tíz páronkénti 
összehasonlítás során, míg egy (szigma) a tízből hét összehasonlítás esetében volt észlelhető; 
2) a szigma kivételével a 14-3-3 család valamennyi tagja csökkenést mutatott a legtöbb 
összehasonlítás során; 3) csoportszinten e gének szignifikáns változást mutattak mind a tíz 
array esetében (p<0.021), így ez az általunk eddig azonosított legkifejezettebb változást 
mutató géncsoport. A mikroarray vizsgálatok során talált expressziós változásokat ISH 
segítségével erősítettük meg, ami szintén a zéta, valamint a béta>éta>gamma csökkenését 
mutatta ki, így megerősítette a mikroarray vizsgálat eredményeit. Mivel a 14-3-3 család 
fehérjéi alapvető szerepet töltenek be az agyi sejtfunkció olyan folyamatainak 
szabályozásában, mint a szignáltranszdukció, a neurotranszmitter metabolizmus és a 
mitokondriális funkció (az azonosított fehérjék legalább 100 különböző molekulához 
kötődnek), bonyolult pontosan meghatározni, hogy a 14-3-3 génváltozásokat szkizofrénia 
esetében milyen kontextusban szemléljük. Egyelőre úgy gondoljuk, hogy legalábbis 
szkizofréniában a 14-3-3 géncsalád befolyásolt legfontosabb funkciók azok, melyek a 
neurotranszmisszióval és a neurotranszmitter metabolizmussal függenek össze. A 14-3-3 
transzkriptumok csökkent szintézise a sejtben a neurotranszmisszióhoz rendelkezésre álló 
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dopamin szintjének csökkenését eredményezi – ami egyaránt befolyásolhatja a D1 és D2 
receptorok közvetítésével történő excitátoros és inhibitoros neurotranszmissziót. A csökkent 
aszpartát metabolizmus csökkentheti az excitátoros neurotranszmitterek mennyiségét (az 
aszpartátét és a glutamátét egyaránt), valamint a szinapszison lokalizált mitokondriumok 
bioenergetikai tulajdonságait. Az alanyainkra szintén jellemző, preszinaptikus szekretoros 
készülékcsoport génjeinek csökkenése azt jelzi, hogy a neurotranszmisszió szubsztrátjai és a 
neurotranszmisszió mechanizmusának elemei összességében és alapvetően megváltoznak 
szkizofrénia esetében. A 14-3-3 géncsoport megváltozott expressziójával kapcsolatos 
megfigyeléseink a szkizofrén alanyok prefrontális kortexében megfigyelt, GABAerg 
transzmissziós markerek zavaraival kapcsolatban is érdekesek lehetnek. A 14-3-3 fehérjék (a 
zéta és éta formákat is beleértve) a preszinaptikus GABA(B)R1 receptorokkal asszociálódnak 
és kolokalizálódnak patkányagypreparátumokban és szövetkultúrákban egyaránt. Emellett a 
szerzők a GABA(B)R1 és R2 alegységek 14-3-3 jelenlétében történő dimerizációjáról 
számoltak be. A GABA(B)R2 és R1 alegységek összekapcsolódása lehetővé teszi a 
GABA(B)R1 felszíni expresszálódását és a kálium és kálcium áramok megjelenését. Így 
lehetséges, hogy a 14-3-3 génexpresszió csökkenése kompenzáló mechanizmus a szkizofrén 
betegek prefrontális kortexében jellemző csökkent GABA neurotranszmisszió 
ellensúlyozására. 
 A DNS mikroarray adatok részletes elemzése az immun/chaperone funkciók génjei 
esetében nem várt és erősen korreláló upregulációra utalt. Azonban az immun/chaperone 
jellegzetesség a szkizofrén alanyok egy alcsoportjánál volt főként jelen. Úgy gondoljuk, hogy 
a chaperone és immunváltozások eredete közös és okilag összefüggésben áll egymással, így 
ilyen kontextusban tárgyaljuk. A szkizofrénia neuroimmun hipotézisén évtizedek óta 
vitatkoznak, jóllehet az eredmények különböző betegmintákon történő replikációja nem 
szolgált egyértelmű eredményekkel. Mindazonáltal a bizonyítékok összességében a 
szkizofrénia iránti infektív-immun hajlam felé mutatnak, és e hajlam nagy valószínűséggel 
kölcsönhatásba kerül a betegség kialakulása iránti genetikai hajlammal. E kontextusban 
szemlélve az immun/chaperone funkciókkal összefüggő változások vagy a már zajló infektív-
immun folyamatra adott választ jelentik, vagy pedig a humán immunrendszer agyi fejlődés 
során történő működésének tartósan fennmaradó nyomát, mely agyi fejlődés emberek 
esetében az első trimesztertől a pubertás végéig tart. Mi az immun/chaperonfunkciókkal 
összefüggő gének transzkriptomjainak fejlődésen alapuló, hosszútávú változásával 
kapcsolatos elképzelést részesítjük előnyben, bár tudatában kell lennünk annak, hogy 
bizonyos premortem életeseményekkel kapcsolatos stresszorok és nemkívánatos 
szocioökonómiai körülmények, melyek a szkizofrén betegek esetében igen gyakoriak, szintén 
hozzájárulhatnak a megfigyelt expresszióbeli változások némelyikéhez. Valamennyi 
adatunkat figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy az immun/chaperone funkcióval összefüggő 
megváltozott gének transzkriptom képe a korai TNF-α, IL-1, IL-6 és/vagy INFγ általi agyi 
aktiváció következménye. E javasolt mechanizmus során a pro-inflammátoros citokinek 
emelkedett szintje a késő embrionikus fejődés vagy a perinatális időszak során nem csak az 
idegi összeköttetések normális differenciálódását és/vagy finomodását károsítja, hanem 
ugyanakkor specifikus immun/chaperone képet is hagy maga után, amire főképp a 
megváltozott IFITM, SERPINA3 és HSP transzkriptumok mennyiségének növekedése 
jellemző. Hogyan járul hozzá ezen immun/chaperone rendszerbeli molekulák szintjének 
emelkedése a szkizofrénia tüneteinek kialakulásához? Számos immun/chaperone gén esetében 
tudjuk, hogy nélkülözhetetlen a központi idegrendszer működéséhez, és az immunfunkcióval 
kapcsolatos gének képesek a kognitív teljesítmény befolyásolására. Így feltételezzük, hogy ez 
az immun/chaperone ujjlenyomat túlmutat a korai fejlődésbeli sérüléssel való korreláción, és 
aktívan hozzájárulhat a betegség klinikai jellegzetességeinek kialakulásához. 
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   Az általunk megfigyelt csökkent GAD67 és GAT1 mRNS szint ugyanezen betegek 
dorzolaterális prefrontális kortexében, és az ezen változások közti korreláció egybevág 
azokkal a korábbi vizsgálatokkal, melyekben kimutatták, hogy a GABA szintézise és 
preszinaptikus visszavétele egyaránt csökkent a GABA neuronok PV-t expresszáló 
alcsoportjában. Ez valószínűleg a csökkent GABA szintézisre adott kompenzátoros válasz az 
ilyen neuronokban. A GAD67, SST és NPY esetében a génexpresszió változásai közötti erősen 
szignifikáns korreláció arra utal, hogy a GAD67 mRNS expresszió a GABAerg neuronok egy 
másik, SST-t és NPY-t egyaránt expresszáló alcsoportjában is csökkent. A kortexben a 
kalbindint tartalmazó GABA neuronok nagy része SST-t expresszál, ami egy, a PV-t vagy 
CR-t expresszáló neuronoktól eltérő populáció, és az SST-t tartalmazó neuronok egy 
alcsoportja jelentős átfedést mutat az NPY-t tartalmazó neuronok többségével. Az SST-t és 
NPY-t tartalmazó neuronok elsősorban a II. és V. rétegben történő elhelyezkedése 
magyarázhatja a GAD67 mRNS expresszió deficitjét e rétegekben, ami nem magyarázható az 
expresszió PV-t tartalmazó neuronokra jellemző deficitjével. Mivel az SST-t és NPY-t 
tartalmazó neuronok szelektíven a piramissejtek disztális dendritjeihez futnak, a 
génexpresszió e koordinált változásai arra utalnak, hogy a GABAerg transzmisszió a 
szkizofrén betegek dorzolaterális prefrontális kortexében a piramissejtek dendritjeinek 
szintjén mutat eltérést. Továbbá, figyelembe véve az SST és NPY inhibitoros neuromodulátor 
funkcióját, ezek génexpressziós deficitje arra utal, hogy további mechanizmusok is 
befolyásolják a DLPFC összeköttetéseinek inhibitoros szabályozását szkizofréniában. A CCK 
nagymennyiségben expresszálódik a PV-t és SST-t nem tartalmazó neuronokban és alacsony 
szinten egyes piramissejtekben. A CCK és a GAD67 együttjárása és expressziójuk 
változásának erős korrelációja a GABA szintézis deficitjére utal a CCK-t tartalmazó 
GABAerg neuronokban. A CCK-pozitív kosársejtek axonterminálisai a PV-t tartalmazó 
neuronokéval konvergálnak a piramissejtek periszomatikus részén. Így a GABA szabályozás 
változása a GABAerg neuronok legalább két szubpopulációjára jellemző a szkizofrén betegek 
dorzolaterális prefrontális kortexében. Az α1 és γ2 alegységet tartalmazó GABAA receptorok 
gazdagon tartalmaznak olyan posztszinaptikus helyeket, melyeken keresztül fázikus gátlást 
közvetítenek. Ezzel  szemben a δ alegységet tartalmazó  GABAA receptorok, melyek gyakran 
az α4 alegységgel együttesen fordulnak elő az előagyban, szelektíven az extraszinaptikus 
helyekre lokalizálódnak. Ezek az extraszinaptikus receptorok, melyek GABAval szemben 
igen érzékenyek és így az extracelluláris térben jelenlévő GABA molekulák által is 
aktiválódnak, tónusos gátlást közvetítenek, ami csökkenti a szinaptikus inputok hatását. Mivel 
az α1, γ2 és δ alegységek túlnyomóan a dendritekben találhatók, e transzkriptumok 
expressziójának erősen korreláló deficitje a fázikus és tónusos gátlást közvetítő GABAA 
receptorok koordinált lecsökkenésére utal DLPFC piramissejteken szkizofréniában. 
Összességében az eredmények arra utalnak, hogy szkizofrén betegek esetében megváltozik a 
DFPLC piramissejtjeivel kapcsolatos inputok és outputok GABA-által mediált regulációja. 
Ezek a változások befolyásolják az információfeldolgozást a DLPFC-ben, így valószínűleg 
nagymértékben hozzájárulnak a munkamemória szkizofréniában tapasztalt deficitjeihez.  
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VI. Következtetések 
 
Génexpresszió profillal kapcsolatos posztmortem vizsgálatainkból 5 fő következtetést 
vonhatunk le. 

1) A posztmortem emberi agyszövet nagyhatékonyságú génexpressziós vizsgálattal 
elemezhető, és ez az elemzés egyedülálló lehetőséget nyújt a szkizofrén betegek prefrontális 
kortexében zajló patofiziológiai folyamatok feltárására.  

2) A szkizofréniára a humán PFC-ben a génexpresszió komplex eltérései jellemzőek 
(10-13). Ezek az expressziós változások elsősorban magával a betegség folyamatával 
függenek össze, és nem pedig a gyógyszeres kezelés, a minta torzításának, vagy a 
posztmortem szövet minőségének következményei. A génexpresszió szisztematikus deficitjét 
tártuk fel preszinaptikus markerek (1,9), energiametabolizmus gének (2), 14-3-3 családba 
tartozó fehérjék, és a GABA-rendszer transzkriptumai (6,14) esetében. Továbbá 
beszámoltunk az immunrendszer és a chaperonok RNS-einek erőteljes, tartós, összetett 
indukciójáról, ami arra utal, hogy szkizofréniában egy fontos, folyamatosan fennálló és 
potenciálisan progresszív neuroinflammátoros komponens is szerepet játszik (5). Számos 
eredményünket más kutatók független minták segítségével is reprodukálták. 

3) A szkizofrén alanyok közti molekuláris variabilitás hatalmas (9,15-18), és ezt nagy 
valószínűséggel a betegség tüneteinek különböző betegekben nagymértékben eltérő 
megnyilvánulása is tükrözi. Azonban a különféle genetikai zavarok valószínűleg 
konvergálnak, és tartós hatást gyakorolnak bizonyos jól körülírható biológiai funkciókra, ami 
közös génexpressziós mintázatokat eredményez – még akkor is, ha a betegség iránti genetikai 
hajlam igen különböző (9-11). 

4)  Úgy tűnik, fontos kapcsolat áll fenn a megváltozott génexpresszió és a pszichiátriai 
betegségek iránti genetikai hajlam között (11,13). Például az RSG4 és a GABRAB2 
expresszió eltéréseket mutat a szkizofrén betegek posztmortem agyában, és e géneket mint 
feltételezett, örökletes, szkizofrénia iránti hajlamot hordozó géneket tartják számon. Ezért úgy 
gondoljuk, hogy bizonyos gének esetében a posztmortem agyban feltárható megváltozott 
expresszió eredete kettős lehet: maguk a kandidáns gének polimorfizmusai vagy olyan más 
genetikai-környezeti hatások, melyek egymással konvergálva megváltoztatják az expresszió 
szintjét. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján feltételezzük, hogy bizonyos 
géntermékek, melyek „molekuláris csomópontokként” funkcionálnak gyakran megváltozott 
expresszálódást mutatnak pszichiátriai zavarok esetében és egy vagy több betegség iránti 
genetikai hajlamot hordoznak (11,13,19). 

5) Úgy tűnik, hogy az RGS4 a szkizofrénia patológiája szempontjából kritikus 
szerepet betöltő gének egyike. Először is, az RGS4 mRNS és fehérje expresszió egyaránt 
csökkent a szkizofrén betegek prefrontális kortexében (4). Másodszor, az RGS4 promoterének 
egyes genetikai variánsai úgy tűnik, hajlamosítanak a szkizofrénia kialakulására. Harmadszor, 
az RSG4 genetikai variánsai alapján előrejelezhető az agyszerkezet, a PFC funkció és 
konnektivitás, és a kognitív teljesítmény. Végül, ugyanez az RGS4 SNP variáns az egyes 
kezelésekre adott választ is előrejelzi. Ezen adatok összességében arra utalnak, hogy az RGS4 
ígéretes, tudáson alapuló terápiás célpont lehet a szkizofrénia kezelésére szolgáló újfajta 
gyógyszerek kifejlesztése során. 
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