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A schizofrénia genetikája
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Abstract: Schizophrenia represents a complex genetical disorder. Although molecular 
methods permit direct study of an organism’s genotype, mathematical models are required in 
behavioral genetics to represent the ways in which the genotype end environment interact to 
form complex disorders, phenotypes that are transmitted within families. The multifactor 
model assumes, that all genetic variance is attributable to genes that each exerts a small 
relative effect. Schizophrenia is caused by genes situated on different chromosomes such as 
the short arm of chromosome 6, 8, the long arm of chromosome 22.
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A molekuláris genetikai kutatásoknak az utóbbi években tapasztalt 
gyors fejlődése a pszichiátriai, genetikai kutatásokat is nagymértékben 
fellendítette, és számos meglepő kezdeti sikert eredményezett.

A schizofrénia családi felhalmozódása statisztikailag bizonyított. Nem 
tisztázott viszont az öröklésmenet. Az egyetlen génpárhoz kötött, 
klasszikus mendeli öröklésmenet nem bizonyítható, és érvényessége csak 
kétes értékű segédhipotézisekkel – pl. inkomplett penetrancia, mellék 
gének hatása – kiegészítve állítható.A domináns és recesszív öröklésmenet 
ellen szólnak a következő tények: A schizofrén beteg testvérei között nincs 
25%-os morbiditás, és ez a recesszív , a vérrokonai között nincs 50%-os 
előfordulás, ez pedig a domináns öröklődésnek mond ellent, a schizofré-
neknek mindössze csupán kb. 40%-ánál található családi terheltség. A 
családi halmozódás inkább a galtoni ős-örökség törvénynek felel meg, a 
családi közös genetikai anyag feleződését tükrözi. Cloninger (1994) szerint 
a schizofrénia elég nagy és stabil gyakorisága, valamint az átlagnépes-
séghez viszonyítva alacsony (ennek kb. felét kitevő) fertilitása miatt a 
mutáció-rátának egy-két nagyságrenddel nagyobbnak kellene lennie, mint 
bármelyik más ismert, monogén betegség esetében.

A családi halmozódás jellegének a poligén öröklődés modellje felel 
meg leginkább. A megbetegedés kockázata annál nagyobb, minél nagyobb 
az esélye a megfelelő kis génrendszerek öröklődésének. Összeegyeztethető 
a poligén öröklődéssel az a tény is, hogy a schizofrének családjában 
halmozódnak a schizoid pszichopaták és az alkoholisták. Poligén 
öröklődést feltételezve, az örökletesség 80% körül van. Ez az érték messze 
elmarad a domináns és recesszív öröklődés 100%-os értékétől, ami a 




