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PolimorfIZm regionu promotorowego genu
dla transportera serotoniny w schizofrenii*
Polymorphism in the promoter region
oj the serotonin transporter gene in schizophrenia
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STRESZCZENIE. Cel. W regionie regulatorowym genu kodującego transporter dla serotoniny u czło
wieka występuje polimorfizm genetyczny (5-hydroxytlyptamine transporter linked polymorphic region
- 5-HTTLPR), dla którego w licznych opublikowanych pracach poszukiwano związku z Iyzykiem występo
wania chorób psychicznych. Dotychczas nie badano związku tego polimorfizmu z obrazem psychopatologicznym schizofrenii. Celem tego badania było zbadanie asocjacji polimorfizmu 5-HTTLPR ze schizoji'enią
oraz jej obrazem psychopatologicznym. Metoda. U 242 chorych na schizofrenię (spełnione k/yteria wg
DSM-IV i ICD-JO) zbadano promotorowy polimorfizm genetyczny transportera dla serotoniny i porównano
jego rozkład z rozkładem w grupie kontrolnej obejmującej 192 zdrowych osób. Dokonano analizy związków
między objawami psychopatologicznymi ocenianymi u badanych chorych wg skali PANSS a genotypem polimorfizmu 5-HTTLPR. Wyniki. Nie stwierdzono genetycznej asocjacji między wariantami allelicznymi genu
dla transportera serotoniny a schizoji'enią. TfYkazano, że u chOlych homozygotycznych dla delecyjnego wariantu allelicznego nasilenie objawów ocenianych skalą PANSSjest mniejsze. Ponadto, u kobiet chorych na
schizofrenię wyróżniono oNawy psychopatologiczne składające się na łagodniejszy kliniczny obraz choroby
skojarzony z homozygotycznością względem allelu delecyjnego. Wnioski. PolimOljizm 5-HTTLPR nie jest
związany z /yzykiem zachorowania na schizofrenię. U chorych na schizofrenię kobiet homozygotycznych
względem allelu s obserwowanejest słabsze nasilenie objawów psychopatologicznych.
SUMMARY. Aim. A functional polymorphism (5-HTTLPR: 5-hydroxytlyptamine transporter linked polymorphic region) in the promoter region ofthe serotonin transporter gene (SLC6A4) has been associated wilh
a Ilumber of psychiatric disturbances. To aur knowledge, the involvement of this polymorphism in the
pathogenesis of schizophrenia has not been reported. The aim of the present study was to investigate the
possibility tlzat the 5-HTTLPR polymorphism might be associated with the psychopathology of schizophrenia. Methods. We studied thejimctional polymorphism in the 5'flanking regulatOly (promotel) region ofthe
gene (SLC6A4) codingfor the serotonin transporter protein in 242 patients with schizophrenia (according to
the DSM-IV and ICD-1 Ocriteria) and 192 control subjects. Patients were evaluatedfor psychotic symptomatology using the PANSS scale and typedfor 5-HTTLPR variants using PCR techniques. Results. 5-HTTLPR
allele frequencies were not significantly d(fferent between controls and schizophrenics; genotype analysis
also did not show any association. Howeve/; in homozygotic patients the s allele of the 5-HTTLPR was
associated with a decreased intensity ofpsychopathological symptoms measured by the PANSS scale. Sim ilarly, in homozygotic schizophrenic women the s allele ofthe 5-HTTLPR contributed to the benignity ofthe
disease. Conclusions. Ajimctional polymorphism in the promoter region ofthe serotonin transporter is not
a riskfactor for the development ofschizophrenia. The s allele of 5-HTTLPR in homozygotic schizophrenic
women is associated with a reduced psychotic symptomatology.
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Serotonina (5-hydroksytryptamina, 5-HT) czeniem ekspresji mRNA dla 5-HTT i powijest jednym z neuroprzekaźników układu ner- nowactwem do serotoniny frakcji błony kowowego związanym z trofotropowym syste- mórkowej zawierającej białko transportera.
mem mózgu o licznych projekcjach włókien W pracy Lescha opisano również korelacje
nerwowych nielicznych neuronów serotoni- 5-HTTLPR z neurotycznymi cechami osobonergicznych. Z przestrzeni synaptycznej se- wości. Liczne badania sugerowały związek
rotonina jest aktywnie wychwytywana zwrot- 5-HTTLPR z dwubiegunową lub jednobiegunie poprzez system aktywnego transpOliu nową chorobą afektywną [8, 9,10,11]. Ponadsprzężony z przepływem jonów sodowych
to znaleziono związek 5-HTTLPR z zachowai chlorkowych. Białko transportujące, zwane niem gwahownym i samobójczym [12, 13],
transporterem serotoniny (5-HTT) powoduje jak i ze zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnyustanie pobudzenia receptorów dla tego neu- mi [14, 15]. Ponowne badania nie zawsze poroprzekaźnika i powrót serotoniny do puli
twierdzały te wstępne doniesienia [16, 17, 18].
Schizofrenia jest jedną z naj częstszych
presynaptycznej. W roku 1983 sklonowa11O
ludzki gen dla 5-HTT [l]. Znajduje się on na chorób psychicznych. Liczne badania epichromosomie 17q11.1-q12 i koduje polipep- demiologiczne i genetyczne potwierdzają
tyd o długości 630 aminokwasów. Gen ten, dziedziczenie się ryzyka zachorowania na
nazwany SLC6A4 (solute carrier family 6) schizofrenię [19, 20], jakkolwiek zgodnie
zbudowany jest z 14 eksonów i rozciąga się z wieloczynnikowym modelem dziedziczenia
na przestrzeni 31 tysięcy par zasad nukleoty- tej choroby wyzwalana jest ona przez nieznadowych [2, 3]. Stwierdzono występowanie ny czynnik. Wstępne badania opublikowane
waliantów polimorficznych tego genu. W ob- przez Colliera i wsp. [21] zasugerowały zwią
zek polimorfizmu 5-HTTLPR z ryzykiem
rębie drugiego eksonu Ogilvie i wsp. [4] zidentyfikowali polimorfizm typu powtórzell zachorowania na schizofrenię. Podobne asotandemowych (VNTR) charakteryzujący się . cjacje genetyczne dla tego polimorfizmu opisano w zaburzeniach schizoafektywnych czy
występowaniem 3 aUeli. W regionie kontroschizofrenicznych paranoidalnych [22].
lującym transkrypcję genu - promotorze,
w niekodującym odcinku 5', Heils i wsp. [5]
opisali inną zmienność sekwencji, nazwaną
5-HTTLPR. AUel delecyjny (short - s) ma CEL
delecję 44 nukleotydów i różni się od allelu
Celem pracy było porównanie częs
"długiego" (fong -I) znIDiejszoną aktywnoś
tości wariantów allelicznych polimorfizcią transkrypcyjną genu. Systematyka tego
polimorfizmu, zaproponowana przez Naka- mu 5-HTTLPR u chorych na schizofrenię
i u zdrowych, a także poszukiwanie związku
murę i wsp. [6], rozróżnia aż 14 różnych aUeli
między
objawami psychopatologicznymi
5-HTTLPR o liczbie powtarzających się od
14 do 22 razy niekompletnych motywów u chorych na schizofrenię a genotypem
nukleotydowych, jednakże do naj częstszych 5-HTTLPR. Posłużono się analizą statystyczną nasilenia objawów choroby ocenionych
należą właśnie allele s i 1 zbudowane odpowg skali PANSS, u chorych różniących się
wiednio z 14 i 16 powtórzeI1.
genotypami 5-HTTLPR. Ze względu na udoCZYlIDościowe znaczenia polimorfizmu
5-HTTLPR zostało zbadane przez Lescha kumentowany efekt fenotypowy 5-HTTLPR
i wsp. [7], na podstawie ekspresji białka u osób zdrowych, przejawiający się takimi
reporterowego in vitro, potwierdzone ozna- cechami osobowości, jak np. neurotyczność,
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ków rekrutowanych pośród personelu ośrod
ków prowadzących badanie (w tym 119 kobiet; średnia wieku ,= 36,9; odchylenie standardowe ±9,3).

prawdopodobne było uchwycenie różnic
w zakresie objawów psychopatologicznych
u chorych różniących się badanym genotypem. Mogłoby to okazać się pomocne
w przewidywaniu indywidualnych różnic
w obrazie klinicznym schizofrenii.

METODA
Genotypowanie, Od chorych pobrano
w celu genotypowania polimorfizmu 5-HTTLPR. Próbki krwi zostały
zakodowane i genotypowane bez wiedzy dotyczącej rozpoznania. Genomowe DNA izolowano z krwi metodą trawienia enzymatycznego proteinazą K i wysalania. Zmienny region
regulatorowy genu dla 5-HTT ampliflkowano
przy użyciu starterów: SERT5: TGA ATG
CCA GCA CCT AAC CCC TAA i SERT3:
GGA TTC TGG TGC CAC CTA GAC GC,
stosując bufor IN (Epicentre, USA) oraz polimerazę Finzyme II (Finznyme, Finlandia)
z 20 ng DNA genomowego, przy profllu termicznym polimerazowej reakcji łańcuchowej
96-68-72°C. Produkty reakcji o długości
409/410 par zasad (al/el s - 14A/14B) i 441/
442/444 pary zasad (allele 1- 16CI16A116B)

OSOBY BADANE

próbkę krwi żylnej

Uczestnicy badania wyrazili zgodę na
w nim udziału, a plan badania został
zaakceptowany przez Komisję Etycznąlnsty
tutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Grupa badana. Zbadano 242 osoby (w tym
121 kobiet) chorych na schizofrenię, u których
rozpoznanie spełniało jednocześnie kryteria
diagnostyczne lCD-lO i DSM-lY. Chorzy,
wszyscy polskiego pochodzenia, byli włą
czani do badania podczas nawrotu choroby
(55,4%), w fazie przewlekłej lub rezydualnej
(27,5%) lub z okresie pierwszego epizodu
schizofrenii (12,3%). Charakterystykę kliniczną chorych przedstawiono w tabl. 1.
Grupą kontrolną do badaniu genotypu
5-HTTLPR stanowiło 192 zdrowych ochotniwzięcie

Tablica 1, Charakterystyka kliniczna chorych na

schizofrenię

Analizowana zmienna
Wiek ( lata)

średnia±

SD

Wiek zachorowania (lata)

średnia±

SD

Liczba nawrotów choroby średnia± SD
Łączny

czas pobytu w szpitalu (dni)

Zamieszkanie (%)

Faza choroby (%)

średnia±

SD

Chorzy razem
(n=242)

Mężczyżni

(n=118)

Kobiety
(n= 119)

37,7±12,94

35,3±12,23

40, 12± 13,21

25,0±7,38

24,15±6,94

25,86±7,72

8,78±10,6

7,76±9,12

9,77±11,8

86,6±116,4

100,6±154,2

72,5±54,4

3,3

4,2

2,5

miasteczko

14,9

16,7

13,4

miasto

80,6

79,2

84,0

pierwszy epizod

12,3

16,5

10,2

nawrót

55,4

46,1

64,4

przewlekła

18,9

23,5

14,4

rezydualna

8,6

9,6

7,6

remisja

2,6

1,7

3,4

27,3

26,1

28,4

wieś

Rodzinny wywiad w kierunku schizofrenii (%)
SD - odchylenie standardowe
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rozdzielano na 1,4% żelu agarozowym (SFR
Agarose, Amresco, USA) barwionym brom-

WYNIKI

kiem etydyny.
Ocena kliniczna. Do oceny stanu psychicznego chorych wykorzystano powszechnie stosowaną "Skalę zespołu pozytywnego
i negatywnego" (Positive and Negative Syndrome Scale, PAN S S) opracowana przez
Kaya i wsp. [ ], opisującą 30 charakterystycznych objawów zespołu schizofrenicznego należących do 3 grup objawów: tzw. pozytywnych, negatywnych i ogólnych.
Analiza statystyczna. Częstości genotypów
i aUeli porównano między grupami testem X2,
ten sam test zastosowano do porównania obserwowanych i oczekiwanych zgodnie z regułą Hardy'ego-Weinberga liczebności genotypów. Do oceny korelacji genotypu z charaktelystyką kliniczną chorych wykorzystano
współczynnik korelacji rang Speannana. Róż
nice w nasileniu objawów psychopatologicznych ocenionych skalą PANSS zbadano dla
3 klas genotypów nieparametrycznym testem
Kruskala-Wallisa. Porównań między homozygotami sls a pozostałymi genotypami (heterozygotami sil i homozygotami 111) dokonano
nieparametrycznym testem dla zmiennych
niepowiązanych Manna-Whitneya. Obliczenia
przeprowadzono przy użyciu programu statystycznego SPSS for Windows, wersja 11.

W grupie ChOlych na schizofrenię u 95
osób (39,3%) stwierdzono genotyp III, u 101
(41,7%) genotyp lis, a u 46 (19,0%) genotyp
s/s. Częstość występowania aIle/u s w tej grupie wynosiła 0,399. Nie stwierdzono różilicy
między liczebnościami genotypów obserwowanymi a oczekiwanymi na podstawie reguły Hardy'ego-Weinberga. Nie było istotnych
różnic między częstościami genotypów
u mężczyzn (42,1%; 39,7%; 18,2%) i u kobiet (36,4%; 43,8%; 19,8%). W grupie kontrolnej stwierdzono 69 (35,9%) homozygot 111,
93 (48,4%) heterozygot lis i 30 (15,6%) homozygot s/s. W grupie tej częstość aIle/u s
wynosiła 0,398. Nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic w zakresie częstości genotypów i alle/u s między chorymi na schizofrenię a grupą kontrolną.
Polimorfizm 5-HTTLPR nie korelował
z wiekiem zachorowania, liczbą nawrotów
choroby, ani z łącznym czasem hospitalizacji
chorych.
Po sklasyfikowaniu chorych do trzech
genotypów 5-HTTLPR stwierdzono istotne
statystycznie różnice w nasileniu trzech spośród objawów ocenianych skalą PANSS,
jak i też w łącznym nasileniu wszystkich
objawów (ryc. 1).

Tablica 2.

Różnice w nasileniu objawów psychopatologicznych ocenianych
od genotypu 5-HTTLPR

Oceniany objaw
(wg skali PAN SS)

skalą

PANSS w zależności

Genotyp s/s, n=45 Genotyp s/I i I/I , n = 191
(średnia; 95% CI)
(średnia; 95% CI)

Wrogość

(P7)

1,44 (1,17-1,72)

Napięcie

(G4)

Istotność
różnicy

1,96 (1,74-2,19)

0,036

2,72 (2,28-3,16)

3,32 (3,11-3,54)

0,009

Manieryzmy, zastyganie (G5)

1,89 (1,43-2,34)

2,44 (2,18-2,69)

0,031

Brak współpracy (G8)

2,50 (1,98-3,02)

3,09 (2,83-3,36)

0,046

Słaba

2,22 (1,68-2,77)

2,58 (2,32-2,83)

0,05

kontrola impulsów (G14)
społeczne

2,81 (2,31-3,20)

3,61 (3,36-3,85)

0,022

Łączna

ocena wg PAN SS przy przyjęciu do szpitala

78,6 (71,5-85,7)

87,4 (83,5-91,3)

0,029

Łączna

ocena wg PANSS po leczeniu

52,3 (45,5-58,6)

52,1 (48,9-55,2)

ns

Czynne unikanie

CI -

przedział ufności

(G16)

(confidence interva~; ns - brak istotności statystycznej

~

~
c

~

~

~

o.s.
c
;:::

Tabela 3. Płeć chorych a różnice w nasileniu objawów psychopatologicznych ocenianych skalą PANSS w zależności od genotypu 5-HTTLPR

l::
~

Oceniany objaw
(wg skali PANSS)
Wrogość
Słaby

(P7)

kontakt (N3)

Mężczyżni

I

Kobiety
genotyp sIl i 1/1, n = 97
średnia (95% CI)

istotność

różnicy

genotyp s/s, n=21
średnia (95% CI)

2,03 (1,71-2,36

0,045

1,45 (1,06-1,84)

1,87 (1,60-2,14)

ns

genotyp s/s, n = 24
średnia (95% CI)

genotyp s/l i 1/1, n = 94
średnia (95% CI)

istotność

1,32 (1,00-1,64)

różnicy

2,82 (2,26-3,38)

3,92 (3,62-4,23)

0,0001

3,85 (2,92-4,78)

3,55(3,24-3,87)

ns

Brak spontaniczności i płynności
rozmowy (N6)

3,00 (2,36-3,64)

3,68 (3,34-4,01)

0,025

3,45 (2,50-4,40)

3,28 (2,95-3,60)

ns

Napięcie

2,18 (1,66-2,71)

3,40(3,10-3,69)

0,001

3,25 (2,71-3,79)

3,20 (2,92-3,48)

ns

(G4)

Manieryzmy, zastyganie (G5)

1,59 (1,14-2,04)

2,54 (2,19-2,89)

0,014

2,20 (1,37-3,03)

2,29 (1,96-2,62)

ns

Brak współpracy (G8)

1,95 (1,42-2,49)

3,33 (2,96-3,70)

0,001

3,20 (2,42-3,98)

2,91 (2,57-3,26)

ns

Zaburzenie uwagi (G11)

2,73 (2,11-3,34)

3,59 (3,30-3,89)

0,008

3,10 (2,42-3,78)

3,02 (2,75-3,29)

ns

Brak wglądu (G12)

3,05 (2,43-3,66)

4,14 (3,79-4,49)

0,001

4,55 (3,83-5,27)

3,82 (3,47-4,17)

0,08

Pochłonięcie

3,18 (2,53-3,83)

3,91 (3,58-4,25)

0,002

3,70 (2,94-4,46)

3,70 (3,38-4,02)

ns

2,95 (2,29-3,62)

3,96 (3,64-4,28)

0,002

3,20 (2,35-4,05)

3,39 (3,06-3,73)

ns

Unikanie

(G15)

społeczne

(G16)

Łączna

ocena wg PANSS przy
przyjęciu do szpitala

Łączna

ocena wg PANSS po leczeniu

d
;:;!

c
C-

d

~

~l::
E:::
I:l

~

~

~
~
~

d

C-

:::.

~

~

~

;:,..

i:l'

74,82 (64,38-85,26)

90,27 (85,02-95,52)

0,002

84,40 (75,53-93,27)

85,63 (80,48-90,77)

ns

~

47,23 (40,75-53,71)

52,87 (48,44-57,30)

ns

59,30 (49,37-69,23)

52,19 (48,09-56,29)

ns

§:

~

CI - przedział ufności (confidence interva/); ns - brak istotności statystycznej

w

w

Vl
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1

~ f.n

90
80
CI)
CI)

z

«
a..
ra
ra

.t)'

~

70

~

::J

3
2

~ sil ~

III

sls

niepokój

~

~ sil ~

III

sls
napięcie

fsls

~

4

c:

o.

III

f '" f

III

sls

unikanie
kontaktu

ocena łączna

Ryc. 1 Objawy psychopatologiczne rożniące się znamiennie w nieparametrycznej analizie wariancji (p<0.05).
Średnia i 95% przedziały ufności oceny w skali PANSS dla 3 klas genotypu 5-HTTLPR.
Wynik ten sugerował mniejsze nasilenie
objawów psychopatologicznych u homozygot s/s. Na tej podstawie dokonano dalszych
porównań objawów psychopatologicznym
między homozygotami sls a pozostałymi genotypami (heterozygotami sil i homozygotami III). Statystycznie znamienne różnice ocen
w skali PANSS zestawiono w tabl. 2.
Na podstawie takiej samej klasyfikacji genotypowej porównano objawy psychopatologiczne osobno u chorych kobiet i mężczyzn.
Wyniki tych porównań zestawiono w tabl. 3,
stwierdzając znamienne statystycznie różni
ce niemal wyłącznie u chorych kobiet.

OMÓWIENIE
W pierwszym doniesieniu, Lesch i wsp.
[7] , na podstawie genotypowania 505 osób,
ustalił częstość al/elu s dla 5-HTTLPR na
0,43%. Zbadana przez nas polska grupa kontrolna nie różniła się od tej populacji niemieckiej ani częstością al/elu s, ani częstościami
genotypów. Podobne częstości wariantów genetycznych 5-HTTLPR stwierdzone u zbadanych przez nas 242 chorych wskazują, że gen
ten nie jest związany z ryzykiem zachoro-

wania na schizofrenię. Potwierdza to wnioski z badań Rao i wsp. [23] oraz Serettiego
i wsp. [18]. Ponadto, pośmiertne badania
mózgu chorych na schizofrenię nie wykazały
różnic biochemicznych 5-HTT związanych
z polimorfizmem 5-HTTLPR [24].
W badaniach eksperymentalnych Lescha
i wsp. [7], komórki o genotypie III pobierały
około dwukrotnie więcej serotoniny w porównaniu do genotypu sil i s/s. Jednakże imle
prace dokumentują powiązanie cech fenotypowych raczej z genotypem sls, a nie z genotypami sil lub 1/1 [12, 25]. Różnice te mogą
być powodowane złożonością mechanizmu neurotransmisji leżącego u podłoża zachowania człowieka. Genotyp sls korelował
ze zmianą odpowiedzi na leczenie chorób
afektywnych [26] a także z występowaniem
autyzmu [27]. W przypadku długotrwałego
leczenia depresji, osoby z genotypem sls
istotnie gorzej odpowiadały na fannakoterapię [28]. W rodzinach z wieloma chorymi na schizofrenię stwierdzono sprzężenie
genetyczne tej choroby z 5-HTT [29], a analiza ekspresji tego genu sugerowała dominujący efekt al/elu s oraz interakcję ze wspomnianym polimorfizmem intronowym typu
VNTR [30].
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W zbadanej przez nas grupie chorych na
al/el s w sposób recesywny,
ujawniany jedynie u homozygot s/s wydaje
się kojarzyć z mniejszym nasileniem objawów psychopatologicznych. Jest to szczególnie widoczne w grupie chorych kobiet,
w której homozygoty s/s charakteryzuje
zmniejszone niedostosowanie emocjonalne,
zachowania i kontaktu, a także mniejszy brak
krytycyzmu i spójności. Chore homozygotyczne względem allelu s/s przejawiały również istotnie mniejsze łączne nasilenie objawów psychopatologicznych, wyrażone sumą
pozycji skali PANSS. Dotychczas jedynie
Serretti i wsp. [31] analizował korelację miedzy symptomatologią psychoz a 5-HTTLPR.
Negatywne wyniki jego badania mogły być
spowodowane zastosowaniem zbyt prostych
kryteriów operacyjnych, bez punktowanej
skali nasilenia objawów.
Silny związek między 5-HTTLPR a fenotypem u kobiet zostały odnotowany w piś
miennictwie [32]. Polimorfizm ten jest uważany za czynnik ryzyka psychozy poporodowej [33], a w badaniu Baca-Garcia i wsp.
[34] kobiety dziedziczące al/el s częściej
podejmowały próby samobójcze. Nie można
jednak wykluczyć, że większe nasilenie
i zmienność objawów schizofrenii charakteryzująca chorych mężczyzn, jest czynnikiem
maskującym fenotypowy efekt 5-HTTLPR
w tej chorobie [35].
O ile mniejsza aktywność transportera
5-HT w przypadku al/elu s powoduje dłuż
sze pobudzenie w serotoninergicznej szczelinie synaptycznej, to warto pamiętać, że obecne są w niej zarówno pobudzające receptory
postsynaptyczne, jak i zwrotnie hamujące
uwalnianie tego neuroprzekaźnika receptory
presynaptyczne. Może być to przyczyną niespójności w poszukiwanych korelacjach mię
dzy genotypem a fenotypem.
Ocena objawów psychopatologicznych
wg skali PANSS obarczona jest korelacją
między objawami, stąd trudno wyłonić te wymiary kliniczne, które silniej zależą od polimorfizmu 5-HTTLPR. Wydaje się jednak, że
wyraźne różnice w obrazie klinicznym schischizofrenię

zofrenii u kobiet,
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związane

można wykorzystać

z 5-HTTLPR,
w indywidualizacji le-

czenia tej choroby.
WNIOSKI

1. Polimorfizm 5-HTTLPR nie jest związany
z ryzykiem zachorowania na schizofrenię.
2. U chorych na schizofrenię kobiet homozygotycznych względem al/elu s spostrzeżono słabsze nasilenie objawów psychopatologicznych.
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