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1. Bevezetés 

Az impulzivitás gondos tervezés nélküli, kockázatos 

viselkedésekre való hajlamot jelent. Az impulzivitás az egyik 

alapvető tényezője az emberi viselkedésnek, egy olyan 

pszichológiai jellemző, amely számos személyiségelmélet részét 

képezi, és a legkülönbözőbb életterületeken játszhat meghatározó 

szerepet. Az impulzivitás egy többdimenziós konstruktum, 

melynek az eltérő aspektusai különböző mérőeszközökkel 

vizsgálhatóak. Az impulzivitás személyiségvonás jellegű 

aspektusának mérésére kérdőíves módszerek alkalmasak. Az 

egyik legelterjedtebb önbeszámolón alapuló impulzivitás 

mérőeszköz a Barratt Impulzivitás Skála.  

Az impulzivitás ikervizsgálatok alapján körülbelül 50 %-os 

heritabilitást mutat. A biológiai háttérmechanizmusok kapcsán az 

agyi neurotranszmitter rendszerek szerepe merül fel. A 

szakirodalmi adatok alapján a leghangsúlyosabb a dopamin és a 

szerotonin rendszerek szerepe, az impulzív viselkedéshez 

valószínűleg magas dopamin szint és alacsony szerotonin szint 

társul. Az örökletesség és a biológiai háttértényezők ismeretében 

kandidáns génvizsgálati módszerekkel tesztelhető a dopamin és a 

szerotonin rendszerek genetikai komponensei és az impulzivitás 

vonás közötti genetikai asszociáció. 

Az impulzivitás pszichogenetikai asszociációit dopaminerg és 

szerotonerg rendszerek polimorfizmusainak elemzése alapján 

teszteltem. Disszertációmban a szerhasználat és az impulzivitás 

összefüggésének szakirodalmi konszenzusából kiindulva egy, az 

ópiátfüggés és a temperamentum kapcsolatát alakító, genetikai 

variáns asszociációvizsgálatát is bemutatom. Ebben a 

vizsgálatban az újdonságkeresés dimenziót a Temperamentum és 

Karakter Kérdőívvel mértem. 
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Összefoglalva, az impulzivitás és a temperamentum örökletes 

komponenseit vizsgáltam néhány genetikai polimorfizmus 

alapján. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a pszichológiai 

jellemzők általában erősen poligénes öröklődésűek, tehát 

valószínűleg az itt bemutatottaktól jóval több genetikai tényező 

befolyásolja az alakulásukat, illetve a környezeti hatások szerepe 

is jelentős.  

2. Célkitűzések 

Doktori munkám célja az impulzivitás vonás genetikai hátterének 

vizsgálata volt. A kutatás első célkitűzése egy olyan magyar nyelvű 

impulzivitás kérdőív kidolgozása volt, mely a pszichogenetikai 

elemzésekben jól alkalmazható. Az impulzivitás öröklött faktorait a 

dopamin és a szerotonin neurotranszmitter rendszerek néhány 

kandidáns génjének bevonásával egy kiterjedt fiatal felnőtt minta 

önbeszámolón alapuló adatai alapján kívántam tesztelni. Végül az 

impulzivitással szoros összefüggést mutató temperamentum 

jellemzők genetikai korrelátumait terveztem feltárni ópiátfüggők és 

kontroll személyek önbeszámolón alapuló adatainak elemzése 

alapján.  

1. A Barratt Impulzivitás Skála magyar nyelvű adaptációja: 

Asszociációvizsgálataimban az impulzivitás endofenotípust a 

Barratt Impulzivitás Skála 11. verziójával terveztem mérni. Első 

célkitűzésem a Barratt Impulzivitás Skála magyar nyelvű 

adaptációja volt, és annak ellenőrzése, hogy az BIS-11 modellje 

mennyire illeszkedik egy magyar országos reprezentatív minta és a 

genetikai vizsgálatokban alkalmazott felsőoktatási minta adataihoz. 

 

2. Egészséges fiatalok impulzivitásának asszociációja a 

dopaminerg – szerotonerg rendszerek kandidáns 

polimorfizmusaival: 

A korábbi vizsgálatok alapján az impulzivitás a dopamin és 

szerotonin neurotranszmitter-rendszerek működésével függ össze, 
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melynek alapján feltételezhető, hogy e rendszerek kandidáns génjei 

állnak az impulzivitás örökletességének a hátterében. A jelen 

dolgozat asszociációvizsgálatainak célja az impulzivitás és dopamin 

neurotranszmissziójában résztvevő három genetikai polimorfizmus 

(a DRD4 48 bp VNTR, a DRD2 ANKK Taq1A és a COMT 

Val158Met) összefüggéseinek feltárása. A szerotonin rendszeren 

belül szintén három különböző gén egy-egy polimorfizmusa (a 

Val158Met HTTLPR, a HTR1A -1019 C/G és a HTR1B 1997 A/G) 

és az impulzivitás asszociációját kívántam feltárni.  Az szerotonin 

és a dopamin impulzivitásban betöltött szerepét igazoló kutatások 

alapján azt vártam, hogy a szerotonerg és dopaminerg gének 

egymással szoros összefüggésben alakítják az impulzivitás 

endofenotípusát.  

 

3. Az ópiátfüggők temperamentumát alakító genetikai variáns 

A szerhasználat és az impulzivitással összefüggő temperamentum 

jellemzők kapcsolata szakirodalmi adatok alapján jól ismert, 

azonban ennek örökletes háttere kevésbé kutatott. Feltételeztem, 

hogy egy, a szerhasználat agyi biokémiai mechanizmusát 

befolyásoló egyik dopaminerg génvariáns kapcsolatba hozható a 

függők temperamentumjellemzőivel. Elsőként eset-kontroll elemzés 

alapján igyekeztem kimutatni, hogy a COMT Val158Met 

polimorfizmus mezolimbikus dopamin hipofunkcióhoz hozzájáruló 

Met változata feldúsul az ópiátfüggő mintában a kontroll 

személyekhez képest. Ezt követően dimenzionális elemzések 

alapján azt kívántam vizsgálni, hogy eltér-e az ópiátfüggők illetve 

kontroll személyek újdonságkeresési pontszáma annak 

függvényében, hogy melyik genetikai változatot hordozzák. 
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3. Módszerek 

A jelen dolgozatban felhasznált adatoknak több kutatás szolgált 

alapjául (FIRCAR03 TW007656-01A1, KAB-KT-09-0007, OTKA 

T048576 OTKA F046788).A vizsgálatokat az Egészségügyi 

Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 

(ETT-TUKEB) hagyta jóvá. 

A genetikai adatbázist a Molekuláris Genetikai Laboratórium 

munkatársai hozták létre, mely tartalmazta a DNS számokat és 

valamennyi vizsgált polimorfizmus egyedi genotípus értékeit. A 

jelen munkában a DRD4, DRD2, COMT, SERT, HTR1A, és a 

HTR1B gének polimorfizmusait használtam fel. 

 

Az impulzivitás genetikai hátterének vizsgálata 687 fő genetikai és 

kérdőíves adatiból adódik, mely egy több ezer fős 2008 és 2013 

között felvet minta része. A disszertációmban felhasznált 687 főből 

én körülbelül 5-600 fővel végeztem el az adatfelvételt. Az 

impulzivitást a Barratt Impulzivitás Skála 11. verziójának magyar 

fordításával mértem. A kérdőív 30 tételből áll, melyekből 4 tétel 

fordított. A tételek egy négyfokú skálán értékelhetők (1-ritkán/soha, 

2-néha, 3-gyakran, 4-szinte mindig/mindig).  A BIS-11 három 

főskálával rendelkezik, ezek a Figyelmi impulzivitás (figyelem 

hiánya és kognitív instabilitás), Motoros impulzivitás (mozgásos 

aktivitás és kitartás hiánya) valamint a Tervezés Hiánya (önkontroll 

és a kognitív komplexitás hiánya). 

A BIS-11 magyar nyelvű adaptációjához felhasznált reprezentatív 

minta adatait A magyar népesség addiktológiai problémái: az 

Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 

(OLAAP) reprezentatív felmérés nyújtotta. A vizsgálat 

célpopulációja a teljes magyar 18 és 64 év közöttiek populációja 

volt (6703854 személy). A minta a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala 2006. január 1-i nyilvántartása 

alapján lett összegyűjtve (6662587 személy). Az adatgyűjtésben  

3183 személy vett részt, akiket a lakóhelyük, a lakóhelyük 
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urbanizációjának a mértéke, és az életkor alapján lettek csoportokba 

rendezve (összesen 186 csoportba). A végleges minta 2710 fős lett, 

a mi 85,1%-os válaszadási arányt jelent. 

A BIS-11 magyar adaptációjához alkalmazott országos 

reprezentatív minta a Barratt Impulzivitás skála mellett a Rövid 

Tünetkérdőívet (Brief Symptom Inventory, BSI), és az 

impulzivitással összefüggő viselkedéses változókat tartalmazta. 

 

Az ópiátfüggés asszociációvizsgálatában felhasznált minta, a 

pszichopatológiai háttér természetéből adódóan kisebb (N=241). A 

heroin használó személyek megfeleltek a betegségek nemzetközi 

osztályozására szolgáló kódrendszer (BNO, 10. verzió) ópiát 

függőségre vonatkozó diagnosztikai kritériumainak (F11.2 Ópiátok 

használata okozta dependencia).  A vizsgálatba bevont pácienseket a 

Nyírő Gyula Kórház Drogbeteg Gondozó és prevenciós 

központjából toboroztuk. A vizsgálat idejében a Metadon 

kezelésben résztvevő 200 személy közül 117-en egyeztek bele a 

részvételbe. A résztvevők napi 50-150 mg Metadont kaptak, és a 

vizsgálat idejében nem mutattak megvonásos tüneteket. A 

kontrollcsoport tagjait az Eötvös Loránd Tudományegyetemem 

toboroztuk. A kontrollcsoport tagjait nem diagnosztizálták korábban 

pszichiátriai betegséggel, nem zártuk ki azonban azokat a 

személyeket a vizsgálatból, akiknek az előtörténetében rekreációs 

droghasználat szerepel. A személyek temperamentum profilját a 

TCI temperamentum kérdőív magyar változatával mértük fel. A TCI 

egy 240 tételes önjellemzéses kérdőív, amely négy temperamentum 

skálát, és három karakterskálát tartalmaz. A temperamentum skálák 

a Újdonságkeresés, az Ártalomkerülés, a Jutalomfüggés, és  a 

Kitartás.  A jelen vizsgálatban a TCI 56 tételes magyar változatát 

használtam, a temperamentum skálákat értékeltem ki és ezekkel 

végeztem az asszociációelemzéseket. 
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4. Eredmények 

1. A Barratt Impulzivitás Skála magyar adaptációjának 

elemzése szükségessé tette egy új faktorstruktúra és 

mérőeszköz kidolgozását 

Az impulzivitás endofenotípust a BIS-11 alapján mértem, 

melynek megerősítő faktoranalízise azonban nem támasztotta alá 

egyértelműen a Barratt és mtsai által javasolt faktorstruktúrát. 

Disszertációm részeként ezért egy új, szintén háromfaktoros 

modellt is kidolgoztam (BIS-11-R), melyet szintén alkalmaztam a 

pszichogenetikai asszociációvizsgálatokban. 

A kutatásban alkalmazott felsőoktatási és reprezentatív minta 

pszichometriai elemzése a következő eredményeket mutatja: 

(1) A két minta főskáláinak átlagai nem különböztek 

szignifikánsan. 

(2) Mindkét minta konfirmációs faktoranalízise gyenge 

illeszkedést mutatott az eredeti modellel. 

(3) Feltáró faktoranalízis alapján létrehoztam egy új impulzivitás 

modellt, melynek faktorai az eredeti modellhez közeli, de nem 

azonos konstruktumokat jelenítenek meg (az új alskálák: az 

Önkontroll, az Impulzív viselkedés és a Türelmetlenség). 

2. Dopaminerg és szerotonerg génvariánsok szerepe az 

impulzivitásban 

Az impulzivitás szakirodalmi adatok alapján egyértelműen 

összefügg a dopamin és szerotonin neurotranszmitter-rendszerek 

működésével, így e rendszer fehérjéit kódoló gének egyes 

változatai fontosak lehetnek e tulajdonság átörökítésében. 

Asszociációvizsgálataimban három dopaminerg és három 

szerotonerg polimorfizmus összefüggését teszteltem a BIS-11 és 

BIS-11-R fő és alskáláival, valamint elemeztem e két biológiai 

szempontból is szorosan összefonódó rendszer génjeinek 

interakciós hatásait is. 
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A BIS-11 adatok alapján végzett elemzések eredményei: 

(1) Az impulzivitás főskála szignifikáns asszociációt mutatott két 

dopaminerg (DRD4 48 bp VNTR, p=0,006; COMT Val158Met, 

p=0,047) és egy szerotonerg (HTR1B 1997 A/G, p=0,004) 

polimorfizmussal. A többszörös tesztelésből származó hiba 

elkerülését célzó Bonferroni korrekció után azonban csupán két 

polimorfizmus hatása volt szignifikáns: az impulzivitás 

alacsonyabb a DRD4 48 bp VNTR hetes ismétlésszámú allélja és 

a HTR1B 1997 G allélja jelenlétében. 

(2) A szignifikáns asszociációt mutató génváltozatok interakciós 

hatásait feltérképező elemzés e két örökletes faktor egyértelmű 

additív hatását bizonyította mind az impulzivitás főskála, mind 

pedig a Figyelmi, Motoros, illetve Tervezés Hiánya alskálák 

esetében. 

A BIS-11-R adatok alapján végzett elemzések eredményei: 

(1) Az új modell alapján kialakított impulzivitás endofenotípus 

szintén asszociációt mutatott a DRD4 48 bp VNTR (p=0,011) és 

HTR1B 1997 A/G (p=0,012) polimorfizmusokkal. 

(2) Az additív hatások iránya azonos, azzal, amit az eredeti skála 

elemzésekor tapasztaltam; mely megerősíti a DRD4 48 bp VNTR 

hetes és a HTR1B 1997 G allélok impulzivitást csökkentő 

védőhatását. 

(3) E génváltozatok interakciós hatásait feltérképező elemzés a 

dopaminerg és szerotonerg polimorfizmusok egyértelmű additív 

hatását az új impulzivitás konstruktum Önkontroll, Impulzív 

Viselkedés és Türelmetlenség alskálái esetében is megerősíti. 

3. A szerhasználat, a temperamentum jellemzők és a COMT 

Val158Met asszociáció elemzései 

A szerhasználat és az impulzivitással összefüggő temperamentum 

jellemzők egyik kandidáns polimorfizmusa a COMT Val158Met, 

melynek eset-kontroll, illetve dimenzionális pszichogenetikai 
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elemzéseit egy ópiátfüggő és egy kontroll minta gyakorisági és 

önbeszámolós adatai alapján végeztem.  

(1) Az eset-kontroll elrendezés alapján a heroinfüggők és a 

kontrollszemélyek COMT Val158Met genotípus eloszlása nem 

mutatott szignifikáns különbséget (p=0,708). 

(2) Heroinfüggők és kontroll személyek kérdőíves adatainak 

dimenzionális elemzése alapján a COMT Val158Met 

polimorfizmus szignifikáns főhatását mutattam ki az 

Újdonságkeresés temperamentum dimenzió esetében (p=0,01), 

valamint szignifikáns volt a csoport főhatása is (0,001). A 

legmagasabb Újdonságkeresést a Met/Met genotípusú 

heroinfüggő személyek mutatták. 

5. Következtetések 

Az impulzivitás egészséges személyek és pszichiátriai betegek 

esetében egyaránt meghatározó személyiségvonás, melynek 

örökletességét ikervizsgálatok igazolják. A biológiai 

háttérmechanizmusok azonosítását számos tanulmány tűzte ki 

céljául, a konkrét genetikai komponensek és az impulzivitás 

összefüggésének vizsgálatára azonban csupán az elmúlt körülbelül 

másfél évtizedben volt lehetőség. Az impulzivitás biológiai hátterét 

elemző kutatások alapján kiemelten fontos szerepe van az agyi 

dopamin és szerotonin neurotranszmitter-rendszereknek. A dopamin 

rendszer vizsgálatai arra engednek következtetni, hogy a magas 

dopaminszint jár együtt a magas impulzivitással, a szerotonin 

rendszer vonatkozásában az alacsony szerotoninszint és a magas 

impulzivitás együttjárása körvonalazódik. Az impulzivitás 

disszertációmban bemutatott kandidáns génvizsgálatai a genetikai 

polimorfizmusok szintjén erősítik meg a kérdőíves impulzivitás 

biológiai hátterét vizsgáló kutatások eredményeit.  A vizsgált 

dopamin és szerotonin neurotranszmisszióban résztvevő genetikai 

polimorfizmusok közül a DRD4 48 bp VNTR és a HTR1B 1997 

A/G  és az BIS-11-el mért impulzivitás asszociációját mutattam ki. 
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A DRD4 48 bp VNTR 7-es alléljának és a HTR1B G alléljának 

hordozó szignifikánsan alacsonyabb impulzivitással jellemezhetőek, 

mint a nem hordozók. A DRD4 és a HTR1B polimorfizmusok a 

vizsgálatomban additív genetikai hatást jeleztek, vagyis a az 

impulzivitás a 7-es és a G allél hordozó között egyaránt alacsonyabb 

és azok a személyek adták a legalacsonyabb pontszámot, akik 

egyszerre hordozzák a 7-es és a G allélokat. Ez az összefüggés az 

alskálák szintjén is kimutatható. Az asszociáció elemzéseket az a 

BIS-11 kérdőív magyar adaptációja során kialakított alternatív BIS 

kérdőívvel, a BIS-11-R-rel is elvégeztem, az eredmények 

megerősítik az eredeti BIS-11-el kimutatottakat. 

 

A disszertációmban bemutatott másik asszociáció vizsgálatban az 

ópiátfüggés genetikai korrelátumait és a temperamentummal 

feltételezett összefüggését elemeztem. Az addikciók örökletességét 

számos vizsgálat igazolta. Az addikciókban a dopamin 

neurotranszmitter rendszer, ezen belül a mezolimbikus dopamin 

rendszer szerepe jelenik meg leghangsúlyosabban a 

szakirodalomban. Ennek megfelelően az ópiátfüggés genetikai 

háttértényezőinek azonosításához a dopaminrendszer egyik 

génjeinek széles körben vizsgált polimorfizmusát, COMT 

Val158Met-et vizsgáltam. Eredményeim alapján eset kontroll 

elrendezésben nem volt kimutatható szignifikáns különbség a 

heroinfüggő személyek és a kontrollszemélyek COMT Val158Met 

genotípusainak eloszlásában. Ugyanakkor a dimenzionális 

elemzések lapján a COMT Val158Met és a TCI Újdonságkeresés 

között szignifikáns asszociáció volt kimutatható. A COMT 

polimorfizmus és az Újdonságkeresés összefüggése a heroinfüggők 

és a kontrollszemélyek mintáján is jellemző volt, emellett a 

heroinfüggők Újdonságkeresése magasabb volt, mint a 

kontrollszemélyeké. Eredményeim összecsengenek a Cloninger 

modelljével, mely szerint az Újdonságkeresés a dopamin 

neurotranszmitter funkciókra vezethető vissza.  
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 Az impulzivitás és az ópiátfüggés genetikai 

asszociációvizsgálatainak eredményei közvetett módon támogatják 

egymást. A fenotípusok szintjén két tényezőn keresztül érhető tetten 

az eredmények összefüggése, egyrészt az impulzivitás és az 

újdonságkeresés viszonyának tekintetében, másrészt az impulzivitás 

és a szerhasználat kapcsolatának vonatkozásában. Az impulzivitás 

és az újdonságkeresés egymáshoz közel álló konstruktumok, 

egyrészt mindkettő a megközelítő viselkedéssel függ össze, 

másrészt Cloninger modelljében az Újdonságkeresés magában 

foglalja az impulzivitást. Kiemelendő, hogy az impulzivitás és az 

Újdonságkeresés közötti feltételezett összefüggés erősen közvetett, 

mivel elemzéseimhez nem álltak rendelkezésre ugyanazoktól a 

személyektől BIS-11 és TCI adatok. Az impulzivitás és a 

szerhasználat összefüggése kevéssé spekulatív, számos vizsgálat 

igazolta különböző szerek használóinak körében a magas 

impulzivitást, ami átvezet a genetikai eredmények összefüggésére. 

Ha az impulzivitás és a szerhasználat egyaránt örökletes, és a két 

tulajdonság magas együttjárást mutat, logikus feltételezés, hogy 

hasonló vagy részben átfedő genetikai tényezők azonosíthatóak a 

hátterükben.  
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