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ÖZET:

ABSTRACT:

ﬁizofreni ve bipolar bozuklu¤un geneti¤i; örtüﬂen ve ayr›lan noktalar

The genetics of schizophrenia and bipolar disorder;
overlapping and differing points

Son y›llarda, psikiyatri alan›ndaki genetik çal›ﬂmalar, temel bilimlerdeki moleküler genetik ilerlemeler giderek h›z kazanmaktad›r. Klinik genetik çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki, sadece ﬂizofreni ve duygudurum bozukluklar› de¤il, ayn› zamanda anksiyete gibi nevrotik bozukluklar da
genetik temellidir. Genetik araﬂt›rmalardan elde edilen genetik bilgi
birikimi klinik pratikte kullan›lmal›d›r. Moleküler genetik çal›ﬂmalar ﬂizofreni ve bipolar bozuklu¤un genetik ayr›m›nda kullan›lmaktad›r. Bu
durum, hastal›¤›n patofizyolojisini anlamakta büyük bir etkiye sahip
olup patogenezinde rol oynayan genetik ve çevresel faktörler aras›ndaki etkileﬂimi araﬂt›rmak için önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Bu gözden geçirme yaz›s›nda, ﬂizofreni ve bipolar bozuklu¤un geneti¤i ile
iliﬂkili genetik mutasyonlar ve kromozomal bölgeler de¤erlendirilmiﬂtir.

The recent advances of molecular genetics in basic science, the
number of genetic studies in the psychiatric field has been increasing
in the last years. Clinical genetic studies revealed that not only
schizophrenia and mood disorders but also some of the neurotic
disorders such as anxiety disorders have a genetic component.
Genetic knowledge obtained by genetic research must be applicable
in clinical practice. Molecular genetic positional and candidate gene
approaches are being used for the genetic dissection of
schizophrenia and bipolar disorder. This will have a major impact on
our understanding of disease pathophysiology and will provide
important opportunities to investigate the interaction between genetic
and environmental factors involved in pathogenesis. The genetic
mutations and chromosomal regions related to schizophrenia and
bipolar disorder have been evaluated in this review.

Anahtar sözcükler: Bipolar bozukluk, ﬂizofreni, genetik
Key words: bipolar disorder, schizophrenia, genetic
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008:18(Suppl. 1):S7-S20
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2008:18(Suppl. 1):S7-S20

G‹R‹ﬁ

S
Bristol-Myers Squibb ‹laçlar› Inc., Medikal
Departman, Istanbul-Türkiye
2
Uluda¤ T›p Fakültesi, Psikiyatri AD,
Denizli-Türkiye
1

Yaz›ﬂma Adresi / Address reprint requests to:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon / Phone: +90-XXX-XXX-XXXX
Faks / Fax: +90-XXX-XXX-XXXX
Elektronik posta adresi / E-mail address:
XXXXXXX@XXXX
Kabul tarihi / Date of acceptance:
15 A¤ustos 2008 / August 15, 2008

on y›llarda moleküler genetik analiz yöntemlerindeki geliﬂmeler ve
psikiyatrik alanda yap›lan genetik
çal›ﬂmalar giderek art›ﬂ göstermektedir.
Mental hastal›klardan sorumlu genlerin
bulunmas›ndaki zorluklar, genetik yap›n›n karmaﬂ›kl›¤›ndan ve psikiyatrik hastal›klar›n tan›mlanmas›ndaki güçlüklerden kaynaklanmaktad›r. Psikiyatri geneti¤i, beyin yap› ve fonksiyonlar› ile
iliﬂkili genlerin klonlanmas› ve genotipfenotip korelasyonunun oluﬂturulmas›
gibi yeni hedefleri de içerecek ﬂekilde
geniﬂlemektedir. Genetik çal›ﬂmalar, sadece ﬂizofreni ve bipolar bozukluk gibi
psikotik bozukluklarda de¤il, anksiyete
gibi nevrotik bozukluklar üzerine de
yo¤unlaﬂmaktad›r. Klinisyenler; hasta-

n›n genetik yap›s› ile klinik durumu aras›nda ba¤lant› kurmak ve bu durumu
hastas› ya da ailesi ile tart›ﬂt›¤› durumda karﬂ›laﬂaca¤› etik problemler hakk›nda bilgi sahibi olmak için, genetik
araﬂt›rmalardan gelecek sonuçlara yo¤un ilgi göstermektedirler. ‹nsan genetik haritas›n›n oluﬂturulmas› buna ba¤l›
olarak karmaﬂ›k kal›t›msal yollardaki
baz› ba¤lant›lar›n çözümü ve moleküler
analiz çal›ﬂmalar›, psikoza neden oldu¤u düﬂünülen genetik faktörleri anlamaya olanak sa¤lamaktad›r. DNA markerlerini kullanarak yap›lan ba¤lant› ve
iliﬂkilendirme çal›ﬂmalar› karmaﬂ›k etiyolojisi olan genetik hastalar›n anlaﬂ›lmas›na alternatif yaklaﬂ›mlar sunmaktad›r.
Moleküler genetik çal›ﬂmalar, pozisyonel ve aday gen yaklaﬂ›mlar› olarak
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iki grup alt›nda incelenebilir. Pozisyonel yaklaﬂ›mlar,
özellikle ba¤lant› analizi yöntemleri, genlerin kromozomal lokalizasyonlar›n› belirlemektedir. Bu yöntem,
hastal›¤›n patofizyolojisi ile ilgili olarak bilgiye gereksinim duymayan tamamen genetik bir yaklaﬂ›m olarak
tan›mlanabilir. Aday gen yaklaﬂ›mlar› ise, araﬂt›rmac›n›n hastal›¤›n biyolojisini anlamas›na ve hastal›¤a müdahil olan genleri iyi tan›mas›na gereksinim duymaktad›r. Güncel uygulamalarda, pozisyonel ve aday gen
yaklaﬂ›mlar› birlikte de¤erlendirilmektedir (1). Genetik
ba¤lant› analizi; genlerin iﬂlevselli¤inden kromozomlardaki lokalizasyonlar› aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemek için
kullan›lan bir istatistiksel yöntemdir. Kromozomlar
üzerinde yak›n yerlerde bulunan markerleri kullanarak
hastal›¤›n bir sonraki nesile geçip-geçmedi¤ini belirlemeye olanak sa¤layan dolayl› bir genetik analizdir.
Özellikle genetik kal›t›m› söz konusu olan hastal›klarda
ve spesifik gen bölgesinin belirlenemedi¤i durumlarda,
s›kl›kla ba¤lant› analizi çal›ﬂmalar› kullan›lmaktad›r.
Ba¤lant› analizi yöntemi sonuçlar› ile; mevcut genlerin
yeni genotipleri oluﬂturacak ﬂekilde bir araya gelmesi
olarak tan›mlanan “rekombinasyon olas›l›¤›” göz önünde bulundurularak, genetik dan›ﬂma verilmektedir.
Genetik iliﬂkilendirme çal›ﬂmalar›, hastal›k ile iliﬂkili
oldu¤u düﬂünülen genetik bir varyant›n var olup-olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan çal›ﬂmalard›r. E¤er özel
bir allel, genotip ya da haplotip ile hastal›k aras›nda
iliﬂki kurulmuﬂsa bu de¤iﬂikli¤i taﬂ›yan bireyin hasta olma olas›l›¤›n›n daha yüksek olmas› beklenmektedir.
Ancak her zaman bu de¤iﬂikli¤i taﬂ›yor olmak, hastal›¤›n ortaya ç›kmas› için ﬂart de¤ildir. Bir bireyin ilgili gen
de¤iﬂikli¤i aç›s›ndan heterozigot ya da homozigot olma
olas›l›¤›, hastal›¤›n ortaya ç›kma riskini de beraberinde
artt›rmaktad›r. Do¤rudan gen analizleri ise, mutasyon
tespitine odaklanmaktad›r. Mutasyon, bir gen bölgesi
üzerinde meydana gelen nükleotid de¤iﬂimi, delesyon,
duplikasyon veya insersiyon olabilir. Mutasyonun tipine göre yap›lan gen mutasyon analiz yöntemleri de
farkl›l›k göstermektedir. Mutasyona özgün primerler
kullanarak ARMS (amplification refractory mutation
system) yöntemi ile allele özgün PCR veya mutasyona
özgün problar kullan›larak (dot-blot, reverse dot-blot)
hibridizasyon yöntemi ile örnekler taranarak teﬂhis yap›labilir. E¤er nokta mutasyonlar› tan›yan restriksiyon
endonükleaz enzimi mevcut ise, genin mutasyon içeren k›sm› amplifiye edildikten sonra, enzim kesimi ve
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jel elektroforezin’den sonra fragman büyüklü¤üne bak›larak mutasyon teﬂhisi yap›l›r. Mutasyonu bulunamayan örnekler ise; SSCA (single stranded comformational analysis) ve DGGE (denatüre gradient gel electrophoresis) yap›larak DNA parças› tespit edilmekte ve
daha sonra DNA dizi analizi ile mutasyonun varl›¤› do¤rulanmaktad›r. Bu yöntemlerin araﬂt›rma çal›ﬂmalar› ile
psikiyatrik hastal›klar grubuna uygulanmas›, ilgili hastal›k alan›n›n patofizyolojisinin yeterince bilinmemesi
nedeni ile s›n›rl› kalmaktad›r. Son y›llarda ﬂizofreni ve
bipolar bozukluklar›n alt›nda yatan genetik faktörlerin
belirlenmesi, çevresel risk faktörlerinin s›n›fland›r›lmas›, genetik ve çevresel faktörlerin dopamin disregülasyonu üzerine etkileri ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar giderek
artan önem kazanmaktad›r. Genetik çal›ﬂmalar›n büyük bir k›sm›, dysbindin, neuregulin-1, DAOA, COMT,
BDNF ve DISC1 aday genleri üzerine yo¤unlaﬂmaktad›r.
Psikiyatrik bozukluklar›n geneti¤i konusuna yaklaﬂ›rken büyük zorluklar›m›z bulundu¤unun öncelikle bilinmesinde yarar vard›r. Genetik biliminin uygulamalar›nda görülen metodolojik problemler, istatistiksel güçlükler ile psikiyatrik bozukluklar›n tan› ve tedavisinde
yaﬂanan sorunlar; psikiyatrik bozukluklar›n genetik temellerini araﬂt›rma ve sonuçland›rmada zorluklara neden olmaktad›r. Psikiyatrik tan›lar›n biyolojik verilere
göre konmamas›, belirtiler ve/veya belirti gruplar›n›n
bir tak›m istatistiksel iﬂlemlerden geçirilerek belli belirti gruplar›na belli tan›lar›n konulmas› ve zaman içinde
tan› ölçütlerinin güncellenmesi, bir hastada birden fazla psikiyatrik bozuklu¤un bulunabilmesi, kullan›lan
araç ve tan› sistemine göre farkl› fenotiplerin tan›mlanmas›, konulan tan›y› destekleyecek d›ﬂ geçerlilik arac›n›n olmamas› ve hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂ›n›n de¤iﬂkenli¤i, hasta/sa¤lam ayr›m›n› güçleﬂtirmektedir. Bir aile
çal›ﬂmas› ele al›nd›¤›nda, hasta ve sa¤lam bireyler saptand›ktan sonra genetik analizler ve istatistiksel yöntemler yard›m›yla belli bir hastal›¤a iliﬂkin belli bir bölgeye odaklanabiliriz. Ancak, bir süre geçtikten sonra
ailenin sa¤lam olarak kaydetti¤iniz fertlerinden baz›lar› hastaland›¤›nda (hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂlar› farkl›
olabilmekte) bulunan bölgenin istatistiksel gücü azalmakta, belki patofizyolojide baﬂka gen bölgelerinin de
rol alabilece¤i gerçe¤i ile yüz-yüze gelebilmekteyiz.
Karmaﬂ›k genetik bozukluklarda gen ile fenotip aras›nda do¤rudan bir iliﬂki bulmak hemen hemen olanaks›zd›r. Bir genotip di¤er baz› genlerin bulunup bulun-
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mamas›na ve çevresel etkilere ba¤l› olarak farkl› klinik
belirtilere yol açabilir veya baz› farkl› genotipler ayn›
fenotipe neden olabilir. Genetik çal›ﬂmalara, bu yöntemsel zorluklar›n bilincinde olarak bakmak ve bunlar›n zorluklar›n› anlamaya çal›ﬂmak gereklidir. Bu gözden geçirme yaz›s›nda, bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar›n ›ﬂ›¤›nda, ﬂizofreni ve bipolar bozuklu¤un temelinde yatan ilgili gen bölgeleri ve mutasyonlar› ile hastal›k patogenezi aras›nda kurulan önemli ba¤lant›lar
özetlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
ﬁizofreni Geneti¤i
ﬁizofreni, sanr›, varsan›, biliﬂsel defisitler ve dezorganize düﬂünce/ davran›ﬂlar ile karakterize ciddi psikiyatrik bir bozukluktur. Aile, ikiz ve evlat edinme çal›ﬂmalar›ndan elde edilen genetik epidemiyolojik sonuçlar, ﬂizofreninin genetik ve çevresel etkenlere ba¤l› olarak geliﬂen karmaﬂ›k bir hastal›k oldu¤unu göstermektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar, ﬂizofreninin multifaktöriyel bir
hastal›k oldu¤unu göstermekle birlikte poligenik kal›t›m›n varl›¤›n› da göstermektedir (2). Yeni genom tarama projeleri ve daha önce bu yönde yap›lan çal›ﬂmalar, 1q, 2q, 5q, 6q, 6p, 8p, 10p, 13q, 15q ve 22q kromozomlar› üzerinde yer alan baz› gen bölgelerinin ﬂizofreni için aday gen bölgeleri oldu¤unu göstermektedir.
Ba¤lant› analizi çal›ﬂmalar› ise, neuregulin-1 (NRG1,
8p21-p12), dysbindin (DTNBP1, 6p22.3), proline dehydrogenase (PRODH2, 22q11.21), G72 (13q34), D-amino
acid oxidase (DAAO, 12q24) ve catechol-O-methyltransferase (COMT, 22q11.21) gen bölgelerinin hastal›¤›n etiyolojisinde bir ﬂekilde rol ald›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Genom çap›nda tarama ile yap›lan ba¤lant› çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›, ne yaz›k ki umut edileni verememiﬂtir.
Geniﬂ örneklemli çal›ﬂmalarda önceki ba¤lant› verilerinin yinelenemedi¤i görünmektedir. Nitekim yak›n zamanlarda De Lisi ve ark. (2002) ﬂizofreni yada ﬂizoaffektif bozukluk tan›s› alm›ﬂ bireylerden oluﬂan 382 ailelik
bir grupta genom çap›nda yapt›¤› taraman›n sonuçlar›
bu düﬂünceyi destekler niteliktedir. Bu çal›ﬂmada önceden ﬂizofreni ile ilgili oldu¤u öne sürülen 1q, 4p 5pq, 6p, 8p, 13q, 15p, 18p bölgelerine ait sonuçlar destek
bulamam›ﬂt›r. Bununla birlikte önceki çal›ﬂmalarda ortaya ç›kmayan 3. ve 12. kromozoma ait bölgelerde de
ba¤lant› bulunmuﬂtur. Yine bu çal›ﬂmada en yüksek
LOD de¤eri, 10p15-p13’te (Marker D10S189); ikinci en
yüksek de¤er ise 2. kromozomun sentromer bölgesin-

de bildirilmiﬂtir. Ayr›ca kromozon 22q12’de D22S283
belirteci ile iﬂaretli LOD de¤eri göreceli olarak yüksek
bir bölge de saptam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmac›lar 2., 10. ve 22.
kromozomlardaki çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi gerekti¤ini belirtmektedirler (3). Bu yüzden 300-400 ailenin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda bile duyarl›l›k genleriyle ilgili pek
çok pozitif bölge gözden kaçabilmektedir. Dysbindin,
neuregulin-1, DAOA gibi psikoz oluﬂturma ihtimali taﬂ›yan genler etkilerini dopamin regülasyonunu kontrol
eden glutamat üzerinden yapmaktad›r. Bununla birlikte COMT geni etkisini do¤rudan dopamin üzerinden
göstermektedir (4).
Catecholamine-O-methyl transferase (COMT), dopamin sal›n›m›n› metabolize eden postsinaptik bir metilasyon enzimdir ve dopamin taﬂ›y›c›lar›n›n düﬂük seviyelerde eksprese edildi¤i prefrontal korteksteki dopamin için major metabolik süreçtir (5,6). COMT Katekol-O-metiltransferaz enzimini kodlayan COMT geni katekolominerjik nörotransmitterlerin degradasyonu sürecinde önemli bir rol oynamaktad›r. 22q11 gen bölgesinde bulunan COMT geni üzerinde meydana gelen
fonksiyonel bir polimorfizm 158. kodonda VAL158 Met
transisyonuna neden olmaktad›r (7). Bu enzimin gen
bölgesi ﬂizofreni için aday gen olarak gösterilmektedir
(8). ‹nsanlarda; COMT aktivitesi polimorfiktir, ve bu polimorfizmin 158. kodondaki G>A transisyonu old¤u rapor edilmiﬂtir (GenBank accession no. Z26491). Bu de¤iﬂim aminoasit düzeyinde valinin metiyonine dönüﬂümüne neden olmaktad›r (9). Lotta ve ark, metiyoninin
fizyolojik s›cakl›klarda termolabil oldu¤unu ve valin
içeren enzime göre 4 kat daha fazla aktiviteye sahip
oldu¤unu göstermiﬂlerdir (10). Bu gen de¤iﬂimi heterozigot kal›t›m göstermekte ve dolay›s› ile heterozigot
mutant gen taﬂ›yan bir bireyin homozigot olanlara göre enzim aktivitesi daha ›l›ml› seviyelerdedir (6). COMT
VAL158Met genetik polimorfizmi ile iliﬂkili de¤iﬂken
enzim aktivitesinin alt›nda yer alan moleküler mekanizmalar hala net olarak bilinmemektedir. COMT enzimini de içeren çok say›daki enzimler, metil grubu olarak S-adenozil- metiyonini kullan›rlar. Buna ek olarak,
kodon 158 enzimin aktif bölgesinde lokalize de¤ildir
(10,11). Egan ve ark, COMT Val allelinin, prefrontal dopamin katabolizmas›n› artt›rabilece¤ini bu durumda
prefrontal kognisyon ve fizyolojisinin bozabilece¤ini,
ayr›ca ﬂizofreni riskini artt›rabilece¤ini bildirmiﬂlerdir.
Çal›ﬂmada, COMT val158Met polimorfizm ile beyin fiz-
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yolojisi ve kognitif fonksiyon aras›nda bir iliﬂki göstermiﬂlerdir. Yine ayn› çal›ﬂmada, daha düﬂük enzim aktivitesine sahip COMT alleli (Met) ile “Wisconsin Card Sorting Test”inde daha iyi performans alan ﬂizofreni hastalar›, onlar›n çocuklar› ve sa¤l›kl› gruplar aras›nda bir
ba¤lant› saptad›lar. Çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre
Met/Met genotipine sahip bireylerde dopaminin yüksek seviyelerinin prefrontal korteks fonksiyonunu artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (12). Araceli ve ark, yapt›klar› baﬂka
bir çal›ﬂmada ise COMT geninde meydana gelen bu de¤iﬂimin sa¤l›kl› bireylerindeki frontal lob fonksiyonlar›
ile ilgili oldu¤u ancak ﬂizofreni hastalar›nda risk faktörü olmas›na iliﬂkin herhangi bir destekleyici veriye ulaﬂamad›klar›n› bildirmiﬂtir (13). Velocardio-facial syndrome (VCFS), 22q11 bölgesinde meydana gelen delesyon
sonucu art›ﬂ gösterir. Delesyona u¤rayan bu bölge,
özellikle prefrontal korteksteki dopamin metabolizmas›nda role sahip olan COMT genini içermektedir (14). Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada da bu genin polimorfizminin hem ﬂizofreni hastalar›n›n klini¤ini hem de seyrini etkiledi¤i gösterilmiﬂtir (15). Bu sendrom (VCFS) psikoz geçiren hastalar›n sadece %25’inde oluﬂtu¤u için
çok fazla yay›n bulunmamaktad›r (16).
Disrupted in schizophrenia 1 (DISC1), mikrotubuller ile ba¤lant›l› fosfoprotein olup baﬂlang›ç olarak alternatif bir strateji ile ﬂizofreni için korelasyonu sa¤layan bir gen bölgesidir. Bu strateji, yüksek insidanl› ﬂizofreni ve di¤er psikiyatrik hastal›klar› olan segragasyon çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ büyük bir ailede dengeli kromozom translokasyonunun k›r›lma noktas›ndaki
[(1:11)(q42.1; q14.3)] genler ile tan›mlanm›ﬂt›r (17). Protein interaksiyonu, domen haritalama, immunositokimya ve hücresel lokalizasyon çal›ﬂmalar› DISC1’in
hücreleraras› transportta farkl› komponentli farkl› domenler yoluyla etkileﬂime geçen multifonksiyonel bir
protein oldu¤unu göstermektedir. Bu veriler, DISC1’in
hücresel iﬂlevlerinin ve DISC1 disfonksiyonunun ﬂizofreni ile nas›l iliﬂkili olabilece¤i ile ilgili bir çal›ﬂma modelini üretmenin mümkün olabilece¤i bildirilmiﬂtir (18).
DISC1’in aminoterminali MAP1A proteini ile, sentral domeni ise MIPT3 ile etkileﬂir; her iki protein de mikrotubulleri ba¤lar ve muhtemelen DISC1’in mikrotubul ba¤lant›s›n› gerçekleﬂtirmektedir. Mikrotubul fonksiyonunun bozulmas›, ﬂizofrenik beyindeki anormal olarak
gösterilen reseptör lokalizasyonunu ve nöronal iletimi
etkileyebilir. DISC1’in C terminalinde yer alan 100 ami-
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noasitlik domeni ise NUDEL protein ile etkileﬂir ve fonksiyonunun DISC1’in sentrozom ile ba¤lant›s›n› sa¤lamaktad›r (19). DISC1’e ba¤lanan NUDEL’in kayb› ﬂizofrenik beyinde s›kl›kla bulunan anormal kortikal histogeneze neden olabilir (20). Ayr›ca DISC1’in karboksi terminalinde 157 aminoasitlik domeni ATF4 ve ATF5 proteinleri ile etkileﬂime girmektedir. Bu domen, muhtemelen GABA ya da di¤er nörotransmitterler arac›l›¤› ile
DISC1’in reseptör transportu, lokalizasyonu ve sinyal
transdüksiyon fonksiyonlar›n› düzenler. DISC1’e ba¤lanan ATF4/5’in kayb› bu süreçlerin bozulmas›na ve ﬂizofrenide nörokimyasal anormalliklerin oluﬂumuna yol
açabilir (21). DISC1 muhtemelen sentrozomal proteinler, NUDEL, MIPT3, MAP1A ve mikrotubulleri içeren dinamik makromoleküler kompleks oluﬂturmaktad›r
(18). Finlandiya populasyonunda yap›lan bir çal›ﬂmada,
DISC1 lokusundaki mikrosatellit markerleri ile ﬂizofreni
aras›nda önemli bir ba¤lant› gösterilmiﬂtir (22). DISC1
gibi di¤er proteinler ile ba¤lant› kuran ve multifonksiyonel olan gen bölgelerinde meydana gelen mutasyonlar ﬂizofrenide meydana gelen psikolojik defisitlerden sorumlu olabilir. St. Clair ve ark, psikiyatrik hastal›klar aç›s›ndan yüklü geniﬂ bir ‹skoç ailesinde yapt›klar› çal›ﬂmada ﬂizofreni ile 1. kromozomun q42 bölgesi
ars›nda bir iliﬂkiye iﬂaret etmiﬂlerdir. Bu ailede
(1;11)(q42.1;q14.3) dengeli translokasyonu ﬂizofreni ve
di¤er psikiyatrik bozukluklar ile kosegregasyon gösterilmiﬂtir (23). Colin ve ark, DISC1 geninin ekson 1 ve ekson 9 aras›nda yer alan çoklu haplotipler ile ﬂizofreni,
ﬂizoaffektif ve bipolar bozukluklar aras›nda ba¤lant› oldu¤unu bildirilmiﬂlerdir. Özellikle ekson 9 gen bölgesinde meydana gelen “yanl›ﬂ anlaml› (missense mutasyon)” mutasyonun varl›¤› ile ﬂizoaffektif bozukluk aras›nda kuvvetli bir iliﬂki bulundu¤u belirtilmiﬂtir (24).
Dysbindin (Dystrobrevin-binding protein DTNBP1),
beyinin belirli bölgelerindeki nöronlar taraf›ndan sal›nan 40-50 kDa büyüklü¤ünde bir proteindir. Beyin ve
kaslardaki alfa ve beta distrobrevinlerini ba¤lamaktad›r. Beyindeki dysbindin özellikle; serebellum ve hipokampüsteki akson terminallerinde yer al›r. Dysbindin,
Duchenne/Becker tipi kas distrofisinde rol almaktad›r.
Dysbindin ﬂizofreni ile ba¤lant›l› 6. kromozoma lokalize
olan bir gendir. 6p lokusu ve ﬂizofreni aras›ndaki iliﬂki
çeﬂitli çal›ﬂmalarda tekrar edilmiﬂtir. Dysbindin, distrobrevin ile hem kas hem de beyinde birlikte bulunmaktad›r. Beyinde özellikle hipokampüste yayg›n ola-
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rak da¤›lm›ﬂ olup hem pre hem de postsinaptik nöronlarda lokalize olmuﬂtur (25). Dysbindin geninde DNA
düzeyinde meydana gelen de¤iﬂikliklerin ﬂizofreni hastal›¤› ile iliﬂkili oldu¤u çeﬂitli çal›ﬂmalar ile gösterilmektedir. Dysbindin’in beyinde üstlendi¤i iﬂlev net olarak
anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Glutamat nörotransmisyonunu etkiledi¤i raporlanm›ﬂt›r (26). Dysbindin geni ile ilgili çok say›da allel ve haplotip farkl› çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir
(27,28). Dysbindin ekspresyonu ve azalan protein seviyeleri ﬂizofreni beyninde gözlenmektedir (29). Straub
ve ark., ‹rlanda ailelerinde yapt›klar› bir çal›ﬂmada, ﬂizofreni ve baz› SNP’ler ve DTNBP1 proteinini kodlayan
gen bölgesine özgü çoklu marker haplotipler aras›nda
ba¤lant› oldu¤unu ileri sürmektedir (30).
Neuregulin 1, EGF (ErbB4) ailesi üyelerini aktive
eden ayr›ca NMDA ekspresyonunu ve di¤er reseptörleri module eden sinaptik vezikül proteini olup 8p12-21
kromozom bölgesine lokalizedir. Yap›lan çok say›daki
çal›ﬂmada, neuregulin 1 ve ﬂizofreni aras›nda ba¤lant›
oldu¤unu göstermektedir. Neuregulin 1 geni oldukça
karmaﬂ›kt›r. Gen 25 eksondan oluﬂmaktad›r. Alternetif
splicing mekanizmas› ile çok say›da protein ürününe
sahiptir. Genin son 50 bazl›k k›sm›n›n özellikle ﬂizofreni ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir (31,32). Bununla
birlikte, gen bölgesi üzerinde iﬂlevsel bir polimorfizm
adland›r›lamam›ﬂt›r. Neuregulin 1, membrana lokalize
olmuﬂ sinyal iletiminden sorumlu protein ailesidir. Neuregulin 1’nin C terminali nukleusta translokasyona
u¤ramakta ve PSD-95’ide (postsynaptic density 95) içeren genlerin ekspresyonunu h›zland›racak transkripsiyon faktörleri ile iletiﬂime geçmektedir. ﬁizofrenide Neuregulin 1’in iﬂlevsel rolü net olarak belli de¤ildir. Bununla birlikte, insan dokular›nda yap›lan son biyokimyasal analizlerde Neuregulin 1 sinyal sürecinin NMDA
reseptör iﬂlevinin bask›layarak ﬂizofrenide art›ﬂa neden
oldu¤unu ileri sürmektedir (33). 8p21–22 kromozom
bölgesinde lokalize NRG1 geninin multimarker haplotipi ve ﬂizofreni aras›ndaki ba¤lant› bir ‹zlanda vakas›nda ve ard›ndan ‹skoçya populasyonunda yap›lan çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir (32).
G72 ve G30, 13. kromozomun q22-34 lokusunda
ba¤lant› bulgular› olmas› sonucu araﬂt›rmac›lar›n dikkati bu bölgeye çekilmiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar bu bölgede
G72 ve G30 adl› iki olas› genden söz etmektedirler. Bu
genlerin genomun ayn› bölgesinde ancak DNA nin karﬂ›t zincirinde yer ald›¤› düﬂünülmektedir. Bilinen ho-

molog genlerinin olmad›¤› ve analizlerde benzer fonksiyonlar göstermedi¤i belirtilmektedir. Ancak yaln›z
G72’in vitro translasyondan sonra ürün vermektedir.
Etkileﬂim içinde oldu¤u düﬂünülen en olas› madde DAO (D-amino asid oksidaz) oldu¤undan G72’nin ileri
fonksiyonel analizleri DAO üzerinden yap›lmaktad›r. ‹lk
olarak 2002’de Chumakov ve arkadaﬂlar›n›n Frans›zKanadal›’lar üzerinde yapt›¤› iliﬂkilendirme çal›ﬂmas› ile
DAO’nun ﬂizofreni ile iliﬂkisi ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r (34).
DAO’da beyinde ekprese edilmekte ve burda N-metilD-aspartat adl› potent glutamat reseptörü olan D-serinle okside olmaktad›r. Bu mekanizmayla detoksifikasyon enzimi olarak çal›ﬂt›¤› düﬂünülmektedir. Yak›n
zamanlarda yap›lan meta analizler de ﬂizofreni ile olan
ba¤lant›s›n› destekler nitelikte sonuçlar getirmiﬂtir (35).
G72 ve DAO iliﬂkilendirmeleri ﬂizofreniye ait abnormal
glutamerjik transmisyon hipotezini desteklemektedir.
Ancak bu genin varyantlar›n›n ﬂizofreniye yatk›nl›¤› art›rmaktan çok duygudurum bozukluklar›n›n farkl› epizodlar›na duyarl›l›kla ilgili olabilece¤i düﬂünülmektedir
(36). Bu gen için de risk varyant›n›n belirlenmesi önem
kazanmaktad›r.
Beyin kökenli nörotropik faktör (BDNF), geninin
C270T polimorfizminin T aleli ve C/T genotipi ﬂizofrenlerde daha fazla oldu¤u ve bu genin ﬂizofreniye yatk›nlaﬂt›r›c› oldu¤u bildirilmiﬂtir (37). Yine ayn› genin
val66met polimorfizmi ile klozapin tedavisine iyi yan›t
verme aras›nda iliﬂki bildirilmiﬂtir (38). Son zamanlarda
çok çal›ﬂ›lan ve ilgi oda¤› olan ve nöroplastisitede rol
alan BDNF geninin genelde psikiyatrik hastal›klarla ve
özelde ﬂizofreni ile iliﬂkisi ilgi uyand›rmaktad›r.
Bipolar Bozukluk Geneti¤i:
Psikiyatrik bozuklular hakk›nda yap›lan genetik çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda ﬂizofreni üzerine yap›lan çal›ﬂmalar bipolar bozuklukla yap›lan çal›ﬂmalardan daha
fazlad›r. Bu nedenle ﬂizofreninin geneti¤i hakk›ndaki
bilgi, bipolar bozukluk hakk›ndaki bilgiye oranla daha
fazla ve daha önceden ortaya konmaktad›r. Bu bölümde bipolar bozuklu¤un geneti¤i ele al›n›rken bipolar
bozuklukla iliﬂkili olan baz› noktalar ﬂizofreniyle iliﬂkisi
birlikte ele al›nacakt›r.
Manik-depresif hastal›k olarak da bilinen bipolar
bozukluk, manide aﬂ›r› yükselmeden ﬂiddetli depresyona kadar uzanan, ço¤unlukla sanr› ve varsan›lar›n
eﬂlik etti¤i bir bozukluktur. Bipolar bozukluk tan›s›, ICD-
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ﬁizofreni ve bipolar bozuklu¤un geneti¤i; örtüﬂen ve ayr›lan noktalar

10 ve DSM-IV’e göre, depresif atak olsun olmas›n, hayat›nda bir ya da daha fazla mani ata¤› geçirilmesini
gerektirir. Bipolar bozukluk, tekrarlama riski yüksek,
kronik, biliﬂsel ve iﬂlevsel harabiyet, psikososyal yetersizlik ile tan›mlanabilen bir bozukluktur (39-41). Bipolar
bozuklu¤u olan hastalar›n yaklaﬂ›k olarak %15’i intihar
ve di¤er sa¤l›k nedenleri ile ölmektedirler (42). Morbidite ve mortalite oran› yüksek olan bir hastal›¤›n nörobiyolojisi hakk›nda bilgi sahibi olmak hastal›¤›n alt›nda
yatan gerçe¤in belirlenmesine ve muhtemelen uygun
tedavi seçeneklerinin bulunmas›na da yol açabilir. Genetikçi gözüyle bipolar bozukluk denilince ilk akla gelen bilinen manik ve depresif dönemlerin görüldü¤ü
bipolar I bozukluktur. Bu yaz›daki genetik çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken bu göz önünde bulundurulmal›d›r.
Bipolar bozuklu¤un geneti¤inde; dinamik mutasyonlar›n rol oynad›¤› ileri sürülmektedir. Kuﬂaklar aras›
geçiﬂte trinükleotid tekrarlar›n say›s›n›n artmas›n›n klinik tabloda bozuklu¤un daha erken yaﬂta ortaya ç›kmas› ve seyrinin daha ﬂiddetli olmas› ile iliﬂkili oldu¤u
bildirilmektedir (43). Bipolar bozuklu¤un geneti¤i ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalarda (ba¤lant› ve iliﬂkilendirme çal›ﬂmalar›) belli kromozom bölgeleri ve aday genler üzerinde yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›r. 1q31-q32 (44), 4p16 (45),
4q35 (46), 5p15.3 (47), 6p24 (48), 7q 31 (44), 16p13 (49),
18p11.2 (50), 21q22.3 (51), 22q11-q13 (52), 13q32 (53) ve
20p11.1-q11.2 gen bölgelerinin bipolar bozukluk ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Bipolar bozuklu¤un geneti¤inde dinamik mutasyonlar›n olas› rolü bulunabilece¤i son zamanlarda öne
sürülmektedir. Bu modelde erkenleﬂme (anticipation)
kuﬂaklar aras› geçiﬂte trinükleotid tekrarlar›nda artma
ve buna ba¤l› olarakta klinik tablonun da daha erken
ve daha ﬂiddetli seyretmesi olarak tan›mlanmaktad›r
(54). O’Donovan ve ark., yay›mlad›¤› bir gözden geçirme yaz›s›nda Bipolar bozukluklu bir çok ailede erkenleﬂme bulundu¤u ancak bunu aç›klayacak trinükleotid
tekrarlar›na iliﬂkin yeterli kan›t olmad›¤›n› belirtmektedirler (55).
Bipolar bozuklu¤un kal›t›m›nda öne sürülen modellerden biri de sadece anneden çocuklara geçerek kal›t›lan mitokondrial kal›t›m modelidir. Buna göre hasta
annenin bütün çocuklar›nda hastal›k görülür. Bipolar
bozukluklu 31 aile ile yap›lan bir çal›ﬂmada hastal›¤›n
daha çok anneden aktar›ld›¤› ve anne taraf›ndaki akra-
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balarda bipolar bozukluk riskinin yüksek oldu¤u ve bu
nedenle bipolar bozuklu¤un mitokondrial geçiﬂ gösterdi¤i öne sürülmektedir (56).
Bir baﬂka genetik geçiﬂ modelinde ise baz› özelliklerde genin aç›mlanmas› anneden mi, babadan m› geçti¤ine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Buna göre bas›mlama (imprinting) gösteren taraftan geçen gen, hastan›n
kendi çocuklar›nda hastal›¤a yol açmazken karﬂ› cinsiyetteki çocuklar›n›n k›z-erkek bütün çocuklar›nda (bas›mlama gösterenin tüm torunlar›nda) hastal›k görülebilmektedir. Dopa dekarboksilaz geninin bipolar bozuklukta baba taraf›ndan bas›mlama gösterdi¤i ve bu
ﬂekilde kal›t›ld›¤› belirtilmektedir (57).
Catecol-O-Methyl Transferase (COMT) geni, codon
158’deki bir G>A dönüﬂümünün insan hepatik hücresi
ve k›rm›z› kan hücrelerindeki COMT enzim aktivitesini
üç ile dört kat de¤iﬂim ile iliﬂkili oldu¤una dair kesin bir
kan›t bulunmaktad›r. Yüksek aktiviteli allel için (HH genotip) Kafkaslar›n (beyaz ›rk) yaklaﬂ›k olarak %25’inde
bulunmaktad›r. Heterozigot LH genotip ise orta seviyede COMT aktivitesine sahiptirler (58,59). LL genotipi
COMt aktivitesi bak›m›ndan en az olan genetik tipidir.
COMT geni L alleli ile mental bozukluklar aras›ndaki iliﬂki VCSF (7), h›zl› döngülü bipolar bozukluk (60,61), agresif davran›ﬂlar gösteren ﬂizofreni ve ﬂizoaffektif bozukluk (62,63) ve obsesif kompülsif bozukluk (OCD) (64)
hastalar›nda istatistiksel olarak gösterilmiﬂtir. Di¤er taraftan, baz› çal›ﬂmalar COMT polimorfizmi ile ﬂizofreni
ve/veya duygudurum bozukluklar› aras›nda herhangi
bir iliﬂki göstermemektedir (65-68). COMT geninin düﬂük aktiviteli “L alleli”nin unipolar depresif hastalarda
(69) daha fazla görüldü¤ü ve bozukluk ile iliﬂkili olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Ayr›ca yap›lan çal›ﬂmalarda; triptofan A alleli ve COMT geni H alleli ile cinsiyet aras›nda
iliﬂki oldu¤u bildirilmiﬂtir (70).
COMT’un, ﬂizofreni, bipolar bozukluk ve ﬂizoaffektif
bozukluk bipolar tipi ile iliﬂkisi ba¤lant› çal›ﬂmalar› ile
gösterilmiﬂtir (71-75). Val/ Met 158’in ﬂizofreniye yatk›nl›kta küçük bir etkisi olmas›na ve fenotipik de¤iﬂimde önemli bir rol oynamamas›na ra¤men, COMT geni
üzerindeki di¤er dizi de¤iﬂimleri ve ARVCF (76) gibi komuﬂu genler üzerindeki etkisi ﬂizofreniye yatk›nl›¤› artt›rmaktad›r. COMT geni bipolar bozukluk vakalar›nda
daha az çal›ﬂ›lmas›na ra¤men bir meta analizde
Val/Met 158 (77) polimorfizm ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Bu
lokustaki genetik varyasyonlar›n, psikoz spektrumu
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boyunca yatk›nl›¤› etkiledi¤i bildirilmekle birlikte sadece bu gen bölgesi üzerinde meydana gelen de¤iﬂimlerin hastal›k/ bozukluk yatk›nl›¤›n› etkileyip etkilemedi¤i henüz net olarak bilinmemektedir.
DOPA decarboxylase (DDC), aromatic l-amino acid
decarboxylase (AADC) olarak da bilinmektedir. DDC,
bipolar bozukluk BPAD oluﬂumuna neden oldu¤u düﬂünülen çok ilginç bir aday gendir. Katekolamin ve indolamin yolaklar›n›n duygudurum bozukluklar›n oluﬂumunun alt›nda yatan sebeplerinden oldu¤u ile ilgili
çeﬂitli kan›tlar bulunmaktad›r. Bununla birlikte DDC enzimi; bu iki yolak üzerin de de müdahale edebilmektedir (78-81). DDC enzimi, iki nörotransmitterin, dopmamin ve serotonin sentezlerini, l-dihydroxyphenylalanine (l-DOPA) ve l-5-hydroxytryptophan (l-5HTP)’›n dekarboksilasyonu ile katalizlemektedir (82). DDC geni 7p11–
p1322–24 bölgesinde lokalize olmuﬂtur. 85 kb’den daha büyük bir alanda yer al›p 15 eksondan ibarettir. ‹ki
promotor bölgesi adland›r›lm›ﬂt›r: biri nöral dokularda
gen ekspresyonunu kontrol eder, di¤eri ise di¤er dokularda ki gen ekspresyon kontrolünden sorumludur (8387). DDC, de¤iﬂik birçok nöropsikiyatrik hastal›klar için
potansiyel bir gen oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Bu
konuda yap›lan bir çal›ﬂmada, bipolar duygudurum bozuklu¤undaki DDC rolü incelenmiﬂtir. DDC geninin kodlama yapan bölgesindeki dizi de¤iﬂimlerini belirlemek
için 10 bireyde nöron spesifik promotor bölge ve 59
transasyonu yap›lmayan bölge dizileme yöntemi ile
analiz edildi. Bu de¤iﬂimlerden biri promotor bölgedeki bir bazl›k delesyondu. Di¤eri de ekson 1 gen bölgesinin translasyona u¤ramayan bölgesindeki 4 bazl› delesyondu. Her iki delesyonda muhtemelen ekspresyon
seviyesinde iﬂlevsel etki yapan transkripsiyon faktörlerinin ba¤lanma bölgelerine etkilemektedir. Bu iki varyant 80 Danimarkal› bipolar bozuklu¤u olan hasta, 112
‹ngiliz bipolar bozuklu¤u olan hasta, 223 Danimarkal›
kontrol ve 349 ‹ngiliz kontrol gruplar›n› içeren bir iliﬂkilendirme çal›ﬂmas›nda de¤erlendirildi. Çal›ﬂman›n sonuçlar› 1-bp delesyon ile bipolar bozukluk BPAD aras›nda bir iliﬂki göstermiﬂlerdir (P-de¤eri:0.037 (allelik) ve
0.021 (genotipik)). 1-bp delesyonun s›kl›¤›, bipolar bozuklu¤u olan hasta grubunda %13.3 ve kontrol grubunda %9.4’tü. Sonuçlar DDC’nin bipolar duygudurum
bozuklu¤unun etiyolojisinde düﬂük etkili bir rol oynayaca¤›n› ileri sürmektedir (88). DOPA dekarboksilaz gen
polimorfizmi, intihar davran›ﬂ› ve agresyon ile iliﬂkili

bulunurken, TH (Triptofan hidroksilaz) geni ile intihar
davran›ﬂ› aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (89).
Serotonin (HT) genleri, affektif bozukluklarda serotonin sisteminin rolü yo¤un bir çal›ﬂma konusudur.
Özellikle, bipolar duygudurum bozuklu¤unun depresif
evresinde kullan›lan antidepresan ilaçlar serotonin sistemini hedef almaktad›r. ‹kiz, evlat edinme ve aile çal›ﬂmalar›ndan elde edilen sonuçlar, bipolar duygudurum bozuklu¤unun etiyolojisinde genetik faktörlerin
varl›¤›n› göstermektedir. Yap›lan çok say›daki çal›ﬂmada, serotonin sisteminde yer alan HTR2A, HTR2C, serotonin transoporter (hSERT), ve triptofan hidroksilaz
(TPH) genleri aday olarak gösterilmektedir (90-96). Angela ve ark., 102 bipolar bozuklu¤u olan hasta ve 79
sa¤l›kl› gönüllü ile yapt›klar› bir çal›ﬂmada, serotonin
transporter, 5-HTT; serotonin 2a reseptör, 5-HT2a; dopamin D2 reseptör, DRD2; dopamin D3 reseptör, DRD3;
dopamin transporter, DAT1 genleri ile hastal›k aras›nda
olas› ba¤lant›y› araﬂt›rm›ﬂlard›r. 5-HTT alleli ve genotipik frekans› aras›nda bir ba¤lant› bildirmiﬂlerdir. 5HT2a, DRD2, DRD3, DAT1 genleri ve bipolar bozukluk
aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (97).
P-glikoprotein (P-gp), multidrug resistance 1
(MDR1) geni taraf›ndan kodlanan ABC transport proteinidir. Genin 26. ekzonunda bulunan C3435T polimorfizmi P-gp’nin ekspresyonunda azalmaya neden oldu¤u
bildirilmiﬂtir. ‹lk olarak Quian ve ark. 62 Japon duygudurum bozuklu¤u (49 major depresyon, 8 bipolar ve 5
distimik bozukluk tan›l› hastada MDR1 geni ile duygudurum bozukluklar› aras›nda bir iliﬂki saptad› (98). Daha sonra Turgut ve ark., yapt›klar› bir çal›ﬂmada DSMIV’e göre bipolar tan›s› alm›ﬂ 104 Türk bipolar bozukluklu hasta ve 169 sa¤l›kl› gönüllüde MDR1 geni C3435T
genetik varyant›n› araﬂt›rm›ﬂlar. Alel da¤›l›mlar› hem
hasta (CT %91.2, TT %6.8, and CC %2) hem de kontrol
(CT %52.7, TT %26, CC %21.3) grubunda benzer iken bipolar bozukluklu hastalarda TC genotipi anlaml› ﬂekilde fazla idi. Lityum ya da valproat serum konsantrasyonlar› (72.92±20.55, 80.47±14.01 ve 68.29±12.17 lg/ml)
ve genotipler (CT, TT ve CC) aras›nda önemli bir farkl›l›k
gözlenmemiﬂtir (99).
G protein reseptör kinaz-3 (GRK3), 22q122 bölgesinde lokalize olan geninin promotor bölgesindeki bir
SNP’in bipolar bozukluk ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir. Barret ve ark., 35 SNPs belirlemek için 28 kb.lik
gen bölgesini DNA dizi analizi yöntemi ile 181 ailede in-
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celediler. Bu çal›ﬂmada, iki farkl› haplotipin ve ikiden
fazla daha fazla say›daki mutasyonun bipolar bozukluk
ile iliﬂkili oldu¤u ve GRK3 ekspresyonundaki disregülasyonun sinyal iletimini de¤iﬂtirdi¤ini bildirdiler (100).
Türk toplumunda Anjiotensin konverting enzim
gen, “serotonin transporter gen”, “COMT gen” ve “triptofan hidroksilaz gen” polimorfizmi ile bipolar duygulan›m bozuklu¤u ile iliﬂkili saptanmad› (70,101,102). Fakat COMT gen ve triptofan hidroksilaz gen polimorfizmi
ile cinsiyet aras›nda bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada,
Kad›n hastalarda COMT geninin yüksek aktiviteli aleli
(H) daha fazla ve triptofan hidroksilaz geninin A/A genotipi kad›n hastalarda kontrollere göre daha yüksek
oldu¤u bildirildi (70,102). Bu da kad›n ve erkek hastalardaki klini¤in farkl›l›¤›n› aç›klayan bir faktör olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Ayr›ca antidepresan kullan›m›na ba¤l› olarak geliﬂen mani olgular›n›n serotonin
transporter gen bak›m›ndan homozigot k›sa alel taﬂ›y›c›s› oldu¤unun bulunmas›, yan etkileri de önceden öngörebilme imkan›n› verebilecek gibi görünmektedir
(103).
Özetlemek gerekirse bipolar bozuklu¤un alt›nda
yatan genetik nedenlerin belirlenmesine yönelik yap›lan çal›ﬂmalar hala çeliﬂkili sonuçlar göstermektedir.
Bipolar bozukluktaki iliﬂki çal›ﬂmalar› hastal›¤›n genetik
nedenlerini bütünüyle ortaya koymaktan halen uzakt›r. Bir çal›ﬂman›n verdi¤i olumlu bildirim di¤er çal›ﬂmalarca do¤rulanamamaktad›r. Fakat iliﬂki çal›ﬂmalar›
hastal›¤›n klini¤ini ve seyrini öngörmede ve cinsiyetler
aras› klinik ve seyre ait farkl›l›klar› aç›klayacak gibi görünmektedir.
Psikozlarla örtüﬂen noktalar
Son y›llarda üzerinde durulan dikkate de¤er önemli kavramlardan biri de psikotik bozukluklar›n geneti¤indeki baz› ortak genlerden hareketle bir süreklilik oldu¤u düﬂüncesidir. Bir ucunda bipolar bozuklu¤un di¤er ucunda ise ﬂizofreninin bulundu¤u bir eksende psikotik bozukluklar›n ortak kal›t›l›yor olabilece¤i görüﬂüdür. Bu görüﬂü destekler nitelikte bildirimlerde bulunmaktad›r. ﬁizofreni ve bipolar bozuklu¤un kal›t›m›nda
suçlanan bölgelerin önemli bir kismi her iki bozukta da
ortakt›r. Aday gen çal›ﬂmalar›nda her iki bozuklukta da
Dysbindin, NRG1, DISC1, COMT, DAOA ve BDNF genleriyle ilgili pozitif bildirimler bulunmas› bu kavram› destekler niteliktedir.
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Grafik 1: ﬁizofreni ve bipolar bozuklu¤un kal›t›m›nda örtüﬂen ve
ayr›lan yönler
Bu grafik Craddock ve ark. (2006) çal›ﬂmas›ndan al›nt›lanm›ﬂt›r. (104)

Dysbindin, güncel nozoloji, bipolar affektif bozukluk ve ﬂizofreniyi birbiri ile ayr› etiyolojilere sahip, kesiﬂmeyen kategorilere ayr›r›r. Bu görüﬂ, çok say›daki aile çal›ﬂmas› taraf›ndan desteklenmektedir. Bununla
birlikte son dönemlerde farkl› bir görüﬂ, psikozun ﬂizofreni ve bipolar affektif bozukluk aras›nda bulunan etiyolojik kesiﬂmelerin devam› oldu¤unu söylemektedir.
Bu durum genetik epidemiyoloji taraf›ndan, baz› ikiz
ve aile çal›ﬂmalar› ve son dönemlerde yap›lan ba¤lant›
ve iliﬂkilendirme analizleri ile desteklenmektedir (105).
Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar ﬂizofreni ve bipolar bozuklu¤un hem fenotipik hem de genetik olarak benzerlikler gösterebilece¤i üzerine odaklanm›ﬂt›r. Danimarka’da geniﬂ populasyona özgü yap›lan iki çal›ﬂma
dizayn edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda, bipolar bozuklu¤u
olan hastalar›n ailerinde hem ﬂizofreni hem de ﬂizoaffektif bozukluklu¤un çok yüksek oranda bulundu¤unu
ancak bipolar bozuklu¤un daha az oldu¤u görülmektedir (106). Ayr›ca, hem ﬂizofreni hemde bipolar bozuklu¤u olan hastalar›n akrabalar›n›n, e¤er kendilerinde ﬂizofreni ya da bipolar bozukluk yok ise, unipolar depresyon ve ﬂizoaffektif bozukluk geliﬂtirme risklerinin
yüksek oldu¤u bildirilmiﬂtir (107). Breen ve ark., bu hipotezi de¤erlendirmek amac›yla ﬂizofreni için aday gen
olarak kabul edilen dsybindin’in bipolar affektif bozukluk ile iliﬂkili olup olmad›¤›n› incelediler. Çal›ﬂmaya, bipolar I tan›s› alm›ﬂ 213 hasta ile sa¤l›kl› kontrollerden
oluﬂan 197 birey dahil ettiler. Her bir vaka için, dysbindin geni üzerinde lokalize olmuﬂ 10 polimorfizm, mole-
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küler biyoloji teknikleri yard›m› ile analiz edilip genotipler belirlendi. ‹ki polimorfizm bipolar I bozukluk ile
iliﬂkili genotip gösterdi. Çal›ﬂman›n bulgular› insan
dysbindin geninin, ﬂizofreni etiyolojisinde yer almakla
birlikte bipolar affektif bozuklukta rol oynayabilece¤ini ve bu genetik risk faktörleri paylaﬂ›m›n›n major psikozun güncel nozolojisinde de¤iﬂikliklere yol aça¤›bilece¤ini bildirmiﬂlerdir (108).
Neuregulin 1 (NRG1), ﬂizofreni etiyolojisinde rol
oynad›¤› düﬂünülen kuvvetli bir aday gendir (31). Bununla birlikte NRG1’in bipolar bozukluk için de aday
gen oldu¤u düﬂünülmektedir. Green ve ark., yapt›klar›
bir çal›ﬂmada ﬂizofreni için aday gen olarak bilinen
8p12 bölgesinde lokalize olmuﬂ NRG1 geninin bipolar
bozuklu¤un etiyolojisindeki rolü araﬂt›rm›ﬂlard›r. Bu
amaçla, çal›ﬂmaya DSM-IV’e göre bipolar bozukluk tan›s› alm›ﬂ 529 vaka ile 1011 kontrol birey dahil edilmiﬂtir. Bipolar hasta grubunda, kontrol grubunda NRG1
haplotipi ile iliﬂkili markerler genotiplenmiﬂ olup, DSMIV’e göre ﬂizofreni tan›s› alm›ﬂ 573 bireyde varolan veriler tekrar analiz edilmiﬂlerdir. Çal›ﬂma sonuçlar›; bipolar vakalar ile kontrol grubun aras›nda hapolotip da¤›l›m› aç›s›ndan önemli bir fark (P=.003) göstermiﬂtir. Frekanslar, bipolar vakalarda %10.2 ve kontrol grubunda
%7.8 olarak bildirilmiﬂtir ([OR], 1.37; %95 güven aral›¤›
[CI], 1.03-1.80; P=.04). Bipolar örneklerdeki etki boyutu
ﬂizofreni örneklemlerinkine benzerdir (OR, 1.22; %95 CI,
0.92- 1.61). Duyguduruma uygun olmayan psikotik
özellikli bipolar vakalardaki (n=193) etki (OR, 1.71; %95
CI, 1.29-2.59; P=.009) mani geçirmiﬂ ﬂizofreni vakalar›na
göre (n=27) (OR, 1.64; %95 CI, 0.54-5.01) daha büyüktür.
Bu çal›ﬂmadaki bulgular, neurogulin 1’in ﬂizofreni, ve
bipolar affektif bozuklu¤a yatk›nl›¤› artt›ran büyük bir
role sahip oldu¤unu göstermektedir (109).
DISC 1; geni üzerinde meydana gelen dengeli translokasyon ile ﬂizofreni ve bipolar bozukluk aras›nda
kuvvetli bir ba¤lant› bildirilmiﬂtir(110). Bu translokasyon DISC1 ve 2 genlerini tahrip etmektedir. DISC 2 geni, anti-sense RNA ile DISC1 ekspresyonunu kontrol etmektedir (17,111). Küçük bir aile çal›ﬂmas›, DISC1 geninin 12. eksonunda meydana gelen 4 bp’lik delesyonun
ﬂizofreni ve ﬂizoaffektif bozukluk ile birlikte gitti¤ini
göstermektedir. Finlandiyal› ailelerde yap›lan ba¤lant›
çal›ﬂmalar›, DISC 1 ve 2’nin kromozom 1 üzerinde birbirine yak›n konumlu olduklar›n› göstermektedir
(22,112). Edinburgh grubu, DISC1 ve ﬂizofreni aras›nda

iliﬂki kurmam›ﬂ olmalar›na ra¤men bipolar bozukluk ile
bir iliﬂki birldirmiﬂlerdir (113). Hamshere ve ark., bu gen
lokusunda ﬂizoaffektif, bipolar tip ile ba¤lant› analizi
çal›ﬂmalar› ile birliktelik kurduklar›n› göstermiﬂlerdir
(114).
BDNF;’nin 11p13 kromozom bölgesindeki lokalizasyonu bipolar bozuklu¤un baz› ba¤lant› analizi çal›ﬂmalar›nda gösterilmiﬂ olmak ile birlikte meta-analizlerde
gösterilmemiﬂtir. Avrupa-Amerika kökenli kafkas bipolar bozuklu¤u olan hastalarda aileye dayal› iliﬂkilendirme çal›ﬂmalar›nda üç pozitif sonuç elde edilmiﬂtir (115116). Bununla birlikte, ‹ngiltere’de yap›lan 1000 bipolar
vakadan oluﬂan bir çal›ﬂmada, Val alleli ve bipolar bozukluk aras›nda bir iliﬂki kurulamam›ﬂt›r. Fakat yine
ayn› çal›ﬂmada, h›zl› döngülü bipolar bozukluk ile Val
alleli aras›nda iliﬂkilendirme yap›lm›ﬂt›r. 152 bipolar
hasta ve ve 113 sa¤l›kl› kontrol ile Türklerde yapt›¤›m›z
çal›ﬂmada BDNF geninin 196G/A polimorfizminin A aleli taﬂ›ma ile bipolar bozukluk aras›nda anlaml› iliﬂki
saptand› (117).
BDNF, Val66Met ve bu polimorfizmi içeren iki lokus
haplotipinde iliﬂkinin bir pozitif rapor bulunmas›na ra¤men ﬂizofreni hakk›nda daha az ilgi uyand›rm›ﬂt›r. Son
y›llardaki ilgi, ﬂizofreni ve unipolar depresyon ile iliﬂkisi üzerine odaklanmaktad›r. Böyle bir bulgu bipolar bozukluktaki h›zl› döngü ile birliktelik göstermektedir.
Çünkü, depresyon bu durumlarda gözlenen bask›n bir
özelliktir. BDNF’nin rolünü belirlemek amac› ile psikoz
ve duygudurum bozukluklar›na yatk›nl›¤›n›n etkilerini
araﬂt›rmal üzere çok say›da genetik ve biyolojik çal›ﬂmalar gerekecektir (118-119).
DAOA/G30; ile ilgili olarak bugüne kadar yap›lan en
büyük çal›ﬂma, DSM-IV’e göre tan› alm›ﬂ 709 ﬂizofreni,
706 bipolar I bozukluk ve 1416 kontrol içeren toplam
2831 bireyden oluﬂmaktad›r. Yazarlar, bipolar bozukluk ile ilgili önemli bir iliﬂki belirlemelerine ra¤men ﬂizofreni ile tam anlam› ile iliﬂki kuramam›ﬂlard›r. Majör
duygudurum bozuklu¤u geçiren (n=818) vaka ile iliﬂkilendirilirken benzer bir iliﬂkilendirme majör duygudurum bozuklu¤u yaﬂayan hem ﬂizofreni hem bipolar vakalarda gözlenmiﬂtir. Buna karﬂ›n, psikotik özellik gösteren (n=1153) vakada herhangi bir iliﬂkilendirme sa¤lanmam›ﬂt›r. Bu bulgulardaki çeliﬂki daha fazla çal›ﬂman›n yap›lmas›n› gerektirmektedir. DAOA/G30 geni
üzerinde meydana gelen varyasyon, ﬂizofreniye yatk›nl›k lokusu olarak raporlanm›ﬂ olmakla birlikte psi-
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koz ya da ﬂizofreni oluﬂumunda primer olarak yatk›nl›k sa¤lamamaktad›r. Bununla birlikte, bu gen bölgesi
üzerindeki varyasyonlar›n duygudurum bozuklu¤una
yatk›nl›k sa¤lad›¤› bildirilmektedir (36).

SONUÇ
ﬁizofreni ve bipolar bozukluklar hastal›k baﬂlang›ç
yaﬂ›, yaﬂam süresinde azalma riski, hastal›¤›n süreci,
dünyadaki da¤›l›mlar›, intihar riski, her iki cinsiyette
eﬂit görülme oran› gibi birçok aç›dan benzerlikler göstermektedirler. Bununla birlikte; ﬂizofreni ve bipolar
bozukluk klinik, etiyolojik ve tedavi farkl›l›klar› aç›s›ndan birbirinden ayr› hastal›klar olarak kabul edilmektedir (120). Psikiyatrik hastal›klar›n genetik temeli di¤er
yayg›n hastal›klar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok daha karmaﬂ›kt›r. Özellikle ﬂizofreni oldukça karmaﬂ›k bir genetik hastal›kt›r ve genetik verilerin yorumlanmas› da
zordur. Bununla birlikte; fenotipik analizler, nörogörüntüleme, genetik, molekülerpatoloji alan›ndaki ilerlemeler hastal›¤›n ayd›nlat›lmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Aday genler ve proteinleri ile ilgili olarak yap›lan çal›ﬂmalar ﬂizofreninin moleküler, hücresel ve sistemler seviyesinde patogenezi hakk›nda bilgi sahibi olmay› sa¤lamaktad›r. Bipolar bozukluk, ﬂizofreni ve major psikoz
etiyolojisine katk›da bulunan genetik faktörlerin önemi, çok say›da yap›lan genetik epidemiyolojik çal›ﬂma
ile gösterilmiﬂtir (121). Bununla birlikte, transmisyon
çok karmaﬂ›kt›r ve Mendel kal›t›m›n› göstermez. Çok

say›da yap›lan ba¤lant› ve iliﬂkilendirme çal›ﬂmalar›
aday genler ile ilgili bilgiler sunmaktad›r (122-125). Nörogenetik ve nörobiyoloji alan›ndaki çal›ﬂmalar›n say›lar›ndaki art›ﬂ, ﬂizofreni-bipolar fenotipinin ve ﬂizofrenibipolar ile di¤er major psikiyatrik hastal›klar aras›ndaki iliﬂkinin ayd›nlat›lmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Burada yönelinmesi gereken noktalardan biri de endofenotip çal›ﬂmalar›d›r. Endofenotip çal›ﬂmalar›nda kompleks bir hastal›¤›n nas›l kal›t›ld›¤› de¤il bir belirtinin nas›l kal›t›ld›¤› ortaya konmaya çal›ﬂ›ld›¤› için daha net
sonuçlar verebilmektedir. Bu yöntem genelde psikiyatrik bozukluklar›n, özelde ﬂizofreni ve bipolar bozuklu¤un genetik temelini ortaya koymada daha kullan›ﬂl›
gibi görünmektedir. Temel patolojik süreçlerin anlaﬂ›lmas› daha etkili tedavi yöntemlerinin geliﬂtirilmesi için
yeni hedefler sa¤layabilir. Genetik bilimi ile u¤raﬂan
araﬂt›rmac›lar, ﬂizofreni ve bipolar bozukluk gibi psikiyatrik bozukluklar›n alt›nda yatan kat›l›msal etkileﬂimleri anlamaya çal›ﬂan medikal alandaki meslektaﬂlar›na ve hastalara net cevaplar verebilmek için çal›ﬂmalar yürütmektedirler. Bugüne kadar genetik ve psikiyatrik hastal›klar aras›ndaki sonuçlar hastal›k ve kal›t›msal faktörler aras›ndaki etkileﬂimleri çözmeye
odakland›. Ancak önümüzdeki y›llarda, genetik biliminin her geçen gün ilerlemesi, yeni metodolojik unsurlar›n ö¤renilmesi, farmakogenetik (kiﬂiye özgü ilaç kullan›lmas› ve doz ayarlanmas›) kavram›n›n geliﬂmesi ile
hastal›klar›n tedavisi ile geliﬂimlerin sa¤lanmas› hedeflenmektedir.
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Genel olarak psikiyatristler bipolar bozukluÄŸun iki ana formu olduÄŸuna inanÄ±r: Bipolar I ve Bipolar II. Fakat bipolar spektrum
konseptinde en azÄ±ndan iki ilave daha bulunur: â€¢ Bipolar III, sadece antidepresan ilaÃ§lar alÄ±ndÄ±ktan sonra oluÅŸan hipomanik
devreler olarak tanÄ±mlanÄ±r. â€¢Â Doktorlar bipolar bozukluÄŸun ruh hallerini tamamen anlamada ve doÄŸru bir tanÄ± koymada
Ã§ok yol kat etmiÅŸlerdir.Â Ã–nceden manik hastalarÄ±n tedavisinde dayanak noktasÄ± olan Haloperidol, veya daha gÃ¼ncel olarak,
ZyprexaveyaRisperidal gibi daha yeni antipsikotik ilaÃ§lar, genellikle lityuma cevap vermeyen hastalara verilir veya maninin akut
semptomlarÄ±nÄ±n tedavisinde â€“ Ã¶zellikle psikoz â€“lityum etkisini gÃ¶sterene kadar (7 ila 10 gÃ¼n) kullanÄ±lÄ±r. Bipolar
bozukluk, bipolar 1 ve bipolar 2 tanÄ± Ã¶lÃ§eÄŸi ile deÄŸerlendirilir. Bipolar 1 de mani ve depresyon dÃ¶ngÃ¼leri vardÄ±r. Bipolar 2 de
ise hipomani ve depresyon ataklarÄ± izlenir.Â BazÄ± bipolar bozukluklarda nadir ve kÄ±sa sÃ¼reli coÅŸku dÃ¶nemlerinin eÅŸlik
ettiÄŸi sÄ±k Ã§Ã¶kkÃ¼nlÃ¼k dÃ¶nemleri ya da kronik depresyon mevcuttur. Hastalar genellikle bu kÄ±sa sÃ¼reli hafif coÅŸku
dÃ¶nemlerinden sÃ¶z etmezler. Bunlar sadece seyrek ve kÄ±sa olduÄŸu iÃ§in deÄŸil, aynÄ± zamanda hastaya normal bir
duygudurummuÅŸ gibi geldiÄŸi iÃ§in hastanÄ±n ve hekimin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§abilir. PDF | There are symptomological similarities
between a manic episode of bipolar affective disorder and a clinical picture of schizophrenia, in which | Find, read and cite all the
research you need on ResearchGate.Â Regresyon dÃ¼zeylerinde ise bir farklÄ±lÄ±k saptanmamÄ±ÅŸtÄ±r. SonuÃ§lar, Rorschach
testinin ÅŸizofreni ve bipolar affektif bozukluk manik epizod. hastalarÄ±nÄ±n protokollerini birbirinden belirgin olarak ayÄ±rabildiÄŸini ve
Rorschach. testinin ayÄ±rÄ±cÄ± tanÄ± yapabildiÄŸini gÃ¶stermektedir. TÃ¼rk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(2): Bipolar Bozukluk ve
Åžizofreni GenetiÄŸindeki Sorunlar n Giderilmesinde Endofenotip YaklaÅŸ m n n Yeri Dr. Suzan Ã–ZER 1, Dr. Yavuz AYHAN 2, Dr.
Aylin ULUÅžAHÄ°N 3.Â Bu noktaya kadar sÃ¶zÃ¼ geÃ§en modellerde, birincil olarak genlerin rolÃ¼ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne al nm ÅŸt r.
Ancak, fenotipin ortaya Ã§ kmas nda genlerin kendi aralar nda olduÄŸu gibi, Ã§evresel etkenlerle Ã¶zgÃ¼l etkileÅŸimleri de Ã¶nem
taÅŸ r. Etkisi gÃ¼Ã§lÃ¼ olan tek bir kromozom bÃ¶lgesi, farkl Ã§evresel koÅŸullarda nicelik olarak farkl fenotiplere yol aÃ§abilir.Â
Ã‡ok genli modelin Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Åž ve BP de, farkl genetik bozukluklar, her biri farkl bir iÅŸlev... Bipolar BozukluÄŸun En
Ã–nemli Belirtileri. Bipolar bozukluk tanÄ±sÄ± konacak birisi iÃ§in sanrÄ±lar, halÃ¼sinasyonlar ve dÃ¼zensiz konuÅŸma ve
davranÄ±ÅŸ belirtilerinin bulunmamasÄ± gerekir. AslÄ±nda, bipolar bozukluÄŸunun bir tanÄ±sÄ± iÃ§in tek gereklilik, hastanÄ±n bir
manik ataÄŸa sahip olmasÄ±dÄ±r ; depresyon da yaygÄ±n olsa da, bir tanÄ± iÃ§in gerekli deÄŸildir. Bipolar bozuklukta, bir baÅŸka
gereksinim, semptomlarÄ±n mesleki ve / veya sosyal iÅŸlevsellikle Ã¶nemli sorunlara yol aÃ§masÄ±dÄ±r. Bu, ÅŸizofreni altÄ±nda
ikinci sayÄ±ya benzer, ancak bozulmanÄ±n nedenleri genel olarak oldukÃ§a farklÄ±dÄ±r.Â Åžizofreni ve Bipolar ArasÄ±ndaki TanÄ±
FarklÄ±lÄ±klarÄ±. Åžizofreni - Gerekli Belirtiler. Bipolar Bozukluk - Gerekli Belirtiler. 1. Bu belirtilerden iki veya daha fazlasÄ±: Gerekli:
HalÃ¼sinasyonlar veya sanrÄ±lar.

