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4 Rövidítésjegyzék 

3’ a DNS-nek pentóz cukorral záródó végét jelző biokémiai 

rövidítés 

3’ UTR 3’ nem átíródó DNS szakasz (3’ untranslated region) 

5’ a DNS-nek foszfátcsoporttal záródó végét jelző biokémiai 

rövidítés 

5-HIAA 5-hidroxiindolecetsav 

5HT1A 1A altípusú szerotonin receptor 

5HT1B 1B altípusú szerotonin receptor 

ADHD figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) 

ANCOVA kovariancia analízis (analysis of covariance) 

ANOVA variancia analízis (analysis of variance) 

ARAS felszálló retikuláris aktiváló rendszer 

BAS viselkedéses aktiváló rendszer 

BIS Barratt Impulzivitás Skála 

BIS viselkedéses gátló rendszer 

BIS-11 Barratt Impulzivitás Skála 11. verzió 

BIS-11-R Barratt Impulzivitás Skála módosított 11. verzió 

bp bázispár 

BPAQ Buss Perry Agresszió Kérdőív 

BSI Brienf Symptom Inventory Rövid Tünetkérdőív 

cAMP Ciklikus adenozin-monofoszfát, 

cAMP ciklikus adenozin-monofoszfát 

CFI Comparative Fit Index illeszkedési mutató 

CNV kópiaszám variáció (copy number variation) 

COMT katekol-O-metiltranszferáz (catechol-O-methyl 

transferase) 

COMT Katekol-O-metiltranszferáz (catechol-O-methyl 

transferase) gén 

COMT Val/Met a COMT gén polimorfizmusa (SNP), ahol az 1947-es 

helyen G lehet vagy A, melynek eredményeképp a fehérje 

egy adott helyén valin (Val) vagy metionin (Met) van 

CPT Continuous Performance Test - Folyamatos Teljesítmény 

Teszt 

 

DAT dopamin transzporter 

DAT1 dopamin transzporter génje 

DII Dickman Impulsivity Inventory - Dickman Impulzivitás 

Skála 
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DNS dezoxiribonukleinsav, a genetikai információ anyaga 

DRD1 D1 dopamin receptor gén 

DRD2 D2 dopamin receptor gén 

DRD3 D3 dopamin receptor gén 

DRD4 D4 dopamin receptor gén 

DRD4 D4-es dopamin receptor, ill. a gén nevének rövidítése 

DRD4 exon III. VNTR a DRD4 gén III. exonjában előforduló hosszúság 

polimorfizmus (VNTR) 

DRD4 VNTR 7 a DRD4 VNTR 7 ismétlési egységet tartalmazó (ritkább) 

genetikai variáns 

DRD5 D5 dopamin receptor gén 

DSM IV Diagnostic and Statistical Manual, IV. verzió 

EPQ Eysenck Personality Questionnaire - Eysenck 

Személyiség Kérdőív 

ETT TUKEB Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottság 

ETT TUKEB Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottság 

FFM Five Factor Model - az ötfaktoros személyiség modell 

FFS Flight Fight System - Támadj vagy menekülj rendszer 

FI  Figyelmi Impulzivitás 

GSI Global severity index – globális súlyossági index 

GWAS teljes genomra kiterjedő asszociációs vizsgálat (Genom 

Wide Association Study) 

GZTS Guilford-Zimmerman Temperament Survey   

HGP Humán genom projekt 

HTR1A 1A altípusú szerotonin receptor gén 

HTR1B 1B altípusú szerotonin receptor gén 

HTTLPR a szerotonin transzporter génben található 

hosszúságpolimorfizmus 

HWE Hardy-Weinberg Egyensúly 

MAO Monoamin-oxidáz 

MDMA metiléndioxi-metamfetamin 

MI Motoros Impulzivitás 

MIMIC Multiple Indicator Multiple Causes 

MLR  maximum-likelihood estimation 

mRNS hírvivő (messenger) RNS 

n/a Nincs adat 
ƞ2

 megmagyarázott variancia négyzet 

 

PCR polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction) – a 

DNS egy részének mesterséges sokszorosítására szolgáló 

módszer 
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RMSEA Root Mean Square Error of Approximation illeszkedési 

mutató 

RNS Ribonukleinsav 

RST Reinforcement Sensitivity Theory 

RT PCR valós idejű PCR (real time PCR) 

SERT szerotonin transzporter gén 

SNP egypontos nukleotid-polimorfizmus (Single Nucleotid 

Polymorphism) – egy genetikai polimorfizmus típus, 

melyben egy nukleotid kicserélődik egy másikra. Pl. A 

(adenin) helyére G (guanin) kerül. 

TCI Temperament and Character Inventory - Temperamentum 

és Karakter Kérdőív 

TCI személyiségkérdőív, Temperament and Character 

Inventory 

TH  tirozin hidroxiláz gén 

TH  Tervezés Hiánya 

TLI Tucker-Lewis Index illeszkedési mutató 

TPH triptofán hidroxiláz gén 

TPQ Tridiemnsional Personality Quastionnaire 

Val/Met valin/metionin - fehérjealkotó aminosavak 

VNTR változó számú tandem ismétlődések (variable number of 

tandem repeats)  –  egy hosszúságpolimorfizmus típus 

VTÁ ventrális tegmentális área (ventral tegmental area) 
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Előszó 

Doktori munkámban az impulzivitás vonás genetikai hátterét a dopamin és a szerotonin 

neurotranszmitter rendszerek néhány kandidáns génjének bevonásával egy kiterjedt fiatal 

felnőtt minta önbeszámolón alapuló adatai alapján teszteltem. A szerhasználat és az 

impulzivitással összefüggő temperamentum jellemzők kapcsolata szakirodalmi adatok alapján 

jól ismert, azonban ennek örökletes háttere kevésbé kutatott. Ugyanakkor valószínűsíthető, 

hogy egy, a szerhasználat agyi biokémiai mechanizmusát befolyásoló génvariáns kapcsolatba 

hozható a függők temperamentumjellemzőivel. Dimenzionális pszichogenetikai elemzés 

alapján ezért azt vizsgáltam, hogy eltér-e az ópiátfüggők, illetve kontroll személyek 

újdonságkeresési pontszáma annak függvényében, hogy melyik genetikai változatot 

hordozzák. A kérdőíves impulzivitáskutatás áttekintésében ismertetem az impulzivitás  

elméleti és empirikus modelljeit, és a hozzájuk kifejlesztett mérőeszközöket. Ezt követően az 

impulzivitást meghatározó biológiai tényezőket tekintem át a dopamin és a szerotonin 

neurotranszmitter rendszerekre fókuszálva.  Röviden bemutatom a Humán Genom Projekt 

eredményeit és a projektnek köszönhetően létrejött vizsgálati módszereket, amelyekkel az 

örökletes tulajdonságok hátterében lévő konkrét gének szerepe vizsgálható. Ismertetem a 

pszichológiai jellemzők kapcsán vizsgált kandidáns géneket és polimorfizmusaikat. Az 

impulzivitás genetikai korrelátumainak vizsgálata mellett bemutatok egy kutatást, mely az 

ópiátfüggés, a temperamentum és a genetikai változók összefüggését elemzi, valamint kitérek 

az impulzivitás és a szerhasználat összefüggéseire. Az impulzivitás a Barratt Impulzivitás 

skálával mérem, így a disszertáció célkitűzései közé tartozik a mérőeszköz magyar nyelvű 

adaptációja. Az adaptáció egy alternatív impulzivitás mérőeszköz kialakításához vezetett - 

ennek folyamatát részletesen elemzem.  További célkitűzések az impulzivitás és a monoamin 

neurotranszmitter gének kapcsolatának feltárása, és az ópiátfüggőség genetikai hátterének az 

elemzése.  Az értekezésem viselkedésgenetikai kutatásokat mutat be, melyek erősen 

interdiszciplináris jellegűek. Az érintett területek, mint az impulzivitáskutatás, a 

neurotranszmitter rendszerek működése és annak pszichológiai vonatkozásai, valamint az 

addikciók teljesség igényével történő bemutatása külön-külön is önálló értekezéseket 

igényelne, így disszertációmban a felsorolt területek eredményeinek integráláshoz szükséges 

ismeretek és kutatások bemutatására szorítkozom.  

5 Bevezetés 
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5.1 Az impulzivitás személyiségvonás 

5.1.1 Miért vizsgáljuk az impulzivitást? 

Az impulzivitás olyan viselkedésekre utal, melyeket gondos tervezés nélkül, hirtelen módon 

hajtunk végre (Dawe, Gullo, és Loxton, 2004). 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. Azon túl, 

hogy időnként minden embernek vannak impulzív megnyilvánulásai, az impulzivitás 

személyiségvonásként, vagyis időben viszonylag állandó értéket mutató pszichológiai 

jellemzőként is meghatározza a viselkedésünket (J. Evenden, 1999, Kreek, Nielsen, 

Butelman, és LaForge, 2005). Amellett, hogy az egészséges populációban is lényeges szerepet 

tölt be, az impulzivitás a pszichiátriai betegségek szempontjából is maghatározó jelentőségű. 

A DSM-IV számos diagnosztikai kritériuma magában foglal impulzív tüneteket például a 

személyiségzavarok, mánia, pszichoaktív szer abúzus, figyelem hiányos hiperaktivitás zavar 

(ADHD), és a viselkedés zavar (CD) esetében. A pszichiátriai betegségek mellett az 

impulzivitás szerepe számos nem pszichiátriai jellegű probléma kapcsán is felmerül, 

szignifikáns magyarázó tényezője a kockázatos alkoholfogyasztásnak és egyéb pszichoaktív 

szerek használatának, illetve agresszív megnyilvánulásoknak (Matthew S. Stanford, Greve, 

Boudreaux, Mathias, és L. Brumbelow, 1996, Zuckerman és Kuhlman, 2000). Emellett a 

magas kérdőíves impulzivitás értékek összefüggésbe hozhatók meggondolatlan vásárlási 

szokásokkal  (Lejoyeux, Mc Loughlin, és Adès, 2000), a kockázatos szexuális viselkedéssel 

(Donohew, és mtsai., 2000), az ittas vezetéssel és a vakmerő vezetési stílussal (Pearson, 

Murphy, és Doane, 2013, Pfefferbaum és Wood, 1994). Az előzőeket átgondolva nem 

meglepő, hogy tipikusan magas impulzivitás értékekkel jellemezhetők a bűnelkövető 

személyek is (E. S. Barratt, Stanford, Kent, és Felthous, 1997, Komarovskaya, Loper, és 

Warren, 2007). Az imént áttekintett területek nagy száma érthető módon az impulzivitás-

kutatás széleskörű elterjedtségét eredményezi. Azonban az impulzivitás intenzív és sokrétű 

kutatása számos elméleti problémára és módszertani nehézségre is rámutat. A következőkben 

erről lesz szó bővebben.  

5.1.2 Az impulzivitás meghatározása 

Az impulzivitás-kutatással kapcsolatban az első szembetűnő jelenség, melyre több szerző 

rámutat, a definíciók sokrétűsége és nagy száma (Depue és Collins, 1999, J. Evenden, 1999, 

Parker, Michael Bagby, és Webster, 1993, Whiteside és Lynam, 2001). A különböző 
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definíciók értékeléséhez és összehasonlításához érdemes áttekinteni az egyes 

meghatározásokat.  

Szótári definíciók szerint az impulzivitás átgondolatlan, tudatos mértlegelést mellőző hirtelen 

cselekvésekre utal (Hinsley és Shatzky, 1940), illetve megfelelő átgondolás nélküli cselekvést 

jelent (Smith, 1952). Dickman elképzelése szerint azok az emberek tekinthetők impulzívnak, 

akik kevésbé átgondoltan viselkednek egy helyzetben, mint az azonos képességű és tudású 

emberekh (SJ Dickman, 1993). Moeller és mtsai megközelítésében olyan külső vagy belső 

ingerekre adott tervezetlen cselekvésekre való hajlam, melyek során a saját magunk vagy 

mások számára negatív következményeket figyelmen kívül hagyjuk (F. G. Moeller, E. S. 

Barratt, D. M. Dougherty, J. M. Schmitz, és A. C. Swann, 2001). Egy további meghatározás 

szerint „az impulzivitás olyan cselekvéseket foglal magába, melyek átgondolatlanok, túl 

korán jutnak kifejezésre, túlságosan kockázatosak és gyakran vezetnek nem kívánt 

következményekhez. Amikor hasonló tetteknek pozitív következményei vannak, akkor 

hajlamosak vagyunk őket impulzivitás helyett a bátorság, spontaneitás, gyorsaság vagy 

eredetiség jelének tekinteni” (Daruna és Barnes, 1993) 

A fentebbi definíciók a következő szempontokat nyújtják az impulzivitás meghatározásához: 

1.: Az impulzivitás viszonylag állandó, személyiségvonás jellegű tulajdonság 

2.: az impulzivitás átgondolatlan cselekvésekre utal  

3.: Az impulzív cselekvések hirtelen módon kerülnek kifejezésre 

4.: Az impulzív viselkedések kockázatosak 

5.: Az impulzív viselkedés gyakran jár negatív következményekkel. 

A legtöbb teoretikus megközelítésében az impulzivitás egy időben viszonylag állandó 

személyiségtényező (J. Evenden, 1999, Parker, Michael Bagby, és Webster, 1993, Patton, 

Stanford, és Barratt, 1995, Whiteside és Lynam, 2001). Jelen disszertációban is azok a 

megközelítések kerülnek előtérbe, melyek személyiségvonásként tekintenek az 

impulzivitásra, abból kifolyólag, hogy személyiségvonásként feltételezhető, hogy részben 

biológiailag meghatározott, vagyis vizsgálható az örökletessége. A definíciók rendszerint 

kiemelik az impulzív viselkedések megfelelő átgondolásának a hiányát. Ez a mozzanat 

azonban egyrészt konkrét impulzív megnyilvánulásokra utal, vagyis inkább az impulzivitás 

állapot, mintsem vonás jellegét ragadja meg, másfelől felveti a kérdést, hogy mi tekinthető 
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megfelelő átgondolásnak (DeYoung, 2010). Az optimális mértékű átgondolás ugyanis 

helyzetenként változhat: számos olyan helyzet adódhat, amikor a megfelelő mértékű 

mérlegelés nagyon rövid, például ha egy balesetveszélyes forgalmi helyzetben kell irányt 

változatnunk az autónkkal. A harmadik mozzanat tulajdonképpen megegyezik a másodikkal, 

hiszen ha egy cselekvés kivitelezését kevesebb átgondolás előzi meg, akkor hamarabb 

fejeződik ki, vagyis hirtelenebb. Érdemes megjegyezni, hogy a különböző impulzivitás 

megközelítések kevéssé részletezik, hogy a hirtelenség pontosan mire utal, a viselkedés 

végrehajtásának a sebességére, vagy esetleg a szándék megfogalmazódása és cselekvésbe 

fordítása között eltelt idő rövidségére. 

A negyedik mozzanat, melyben szakirodalmi konszenzus van, az impulzív viselkedések 

kockázatos jellege. Ez szintén összefüggésbe hozható a megfelelő átgondolással: ha kevésbé 

gondolunk át valamit, akkor kevesebb szempontot veszünk tekintetbe, kevesebb lehetőségünk 

van megtervezni a viselkedés konkrét módját, ezekből kifolyólag bizonytalanabbá válik a 

viselkedés kimenete, vagyis kockázatosabb lesz. Ezzel együtt fontos kiemelni, hogy ha nem 

gondolunk át egy viselkedést, emiatt már önmagában kockázatosabbnak tekinthető, 

ugyanakkor a lehetőségek és a körülmények alapos átgondolása után is dönthetünk úgy, hogy 

egy kockázatos megoldást választunk. Az utolsó megfontolás szerint az impulzivitás gyakran 

jár negatív következményekkel. A pszichopatológiai kórképekkel mutatott összefüggése miatt 

több szerző kizárólag a negatív következmények mentén tárgyalja az impulzivitást (Enticott 

és Ogloff, 2006, J. Evenden, 1999, Patton, Stanford, és Barratt, 1995, Visser, Das-Smaal, és 

Kwakman, 1996). 

Az impulzivitás egyértelműen negatív következményeit tekintve azonban nincs szakirodalmi 

konszenzus. Ahogyan Barnes és Daruna meghatározásából is kiderül, az átgondolatlan és 

kockázatos viselkedések közül azokat tekintjük impulzívnak, melyek nem kívánt 

következményekhez vezetnek. Ha ugyanezek a viselkedések sikeresen elérik a céljukat 

negatív következmények nélkül, akkor ezeket inkább pozitív tulajdonsággal magyarázzuk, 

mint amilyen a bátorság vagy az ügyesség (1993). Eysenck és Eysenck megközelítésében a 

kockázatvállalás átgondoltsága mentén különülnek el az impulzivitás típusai: az átgondolatlan 

és kockázatos viselkedést tekintik impulzivitásnak (impulsiveness), az átgondolt és 

kockázatossága ellenére végrehajtott viselkedést pedig kalandkeresésnek (venturesomeness) 

címkézik (H. J. Eysenck, 1993). Ehhez hasonlóan a Dickman Impulzivitás Leltár (Dickman”s 

Impulsivity Inventory) elkülönít funkcionális és diszfunkcionális impulzivitást (SJ Dickman, 

1993). A funkcionális impulzivitás olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a kockázatos és 
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viszonylag átgondolatlan cselekvések vezetnek optimális eredményhez. Ezzel szemben a 

diszfunkcionális impulzivitás az egyéb modellek „klasszikus” impulzivitás dimenzióihoz 

hasonlóan kockázatos, kevéssé átgondolt és negatív kimenetelű viselkedésekre fókuszál. 

Látható tehát, hogy amellett, hogy többségében az impulzivitásra negatív következményekkel 

járó vonásként tekint a szakirodalom, egyes elméletek beemelik az impulzivitás 

adaptivitásának a lehetőségét is.  

Az impulzivitás kutatásának egy fő nehézsége az, hogy a kutatók különböző definíciók szerint 

dolgoznak. Daruna és Barnes (1993) definíciója azért kívánatos, mert többféle előnye van: 

először is bárki, akár laikusok számára is érthető és elfogadható, ezenfelül a konstruktum 

számos –egymással összefüggő vagy független - aspektusát magában foglalja. Emellett 

rávilágít, hogy az impulzív viselkedés lehet egyaránt előnyös és hátrányos, de ezek közül csak 

azokat a mozzanatokat tekintjük impulzívnak, melyek hátrányosnak bizonyulnak. A 

definíciók többsége ezzel szemben szűkebb tartományú, kevesebb aspektusra terjed ki, 

ugyanakkor könnyebben alkalmazható. 

5.1.3 Egy- vagy többdimenziós impulzivitás? 

Amellett, hogy az impulzivitás definíciók különbözőek, abban megegyeznek egymással, hogy 

az impulzivitás konstruktum átgondolatlan és kockázatos viselkedésekre utal.  Ennek ellenére 

az, ahogyan az különböző szerzők az impulzivitásról gondolkodnak korántsem egységes. Az 

elméletalkotók egy része egydimenziós impulzivitás konstruktumot javasol, vagyis azt 

feltételezi, hogy az impulzivitás leírható egyetlen aspektussal, az emberek közötti 

különbségek pedig megragadhatóak ezen az egy aspektuson belüli mennyiségi 

különbségekkel (Ernest S. Barratt, 1959, D. N. Jackson, 1984, Tellegen, 1982). A 

teoretikusok többsége azonban többdimenziós konstruktumként tekint az impulzivitásra, mely 

dimenziók elméletenként változó mértékű összefüggését feltételezik. Mindemellett a 

multidimenzionális impulzivitást feltételező szerzők eltérő számú dimenziót feltételeznek, 

tipikusan kettő (S. J. Dickman, 1990, J. Evenden, 1999, S. B. Eysenck és Eysenck, 1978), 

három (Patton, Stanford, és Barratt, 1995) vagy négy dimenziót (Whiteside és Lynam, 2001).  

A mérőeszközök faktoranalíziséből leggyakrabban az derül ki, hogy az impulzivitás 

multidimenzionális, még az unidimenzionális modellek tesztelése is erre az eredményre vezet. 

Jellemezően azok a modellek dolgoznak egydimenziós impulzivitás koncepcióval, melyek 

egy tágabb személyiség modellben igyekeznek elhelyezni az impulzivitást. Mind a Jackson-

féle Personality Research Form (PRF), mind pedig a Tellegen által kifejlesztett 
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Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ), számos más skála mellett egyetlen 

impulzivitás skálát alkalmaz. Más széles spektrumú személyiségtesztekben az impulzivitás 

valamely skála egyik alskálájaként jelenik meg, értelemszerűen ezek sem differenciálják a 

konstruktumot. A multidimenzionalitás mellett szólnak azok a kutatások, melyek az 

önbeszámolós és laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek laza összefüggésére hívják fel a 

figyelmet. A kevéssé szoros összefüggés hátterében az állhat, hogy az impulzivitás eltérő 

aspektusait mérik. Az impulzivitás önbeszámolós és laboratóriumi mérésének 

összefüggéseiről a következő alfejezetben lesz szó bővebben. 

5.1.4 Az impulzivitás modelljei és mérőeszközeik 

Az elmúlt évtizedek intenzív impulzivitás kutatása számos különböző impulzivitás modell 

kialakításához vezetett. Nem létezik azonban egy egységes elméleti keret, amelyhez ezek a 

modellek igazodnának, rendszerint különböző módon és eltérő számú szempont mentén 

ragadják meg az impulzivitást. Mivel a modellekhez rendszerint önálló mérőeszközök vagy 

skálák lettek kifejlesztve, érdemes a modelleket és mérőeszközöket együtt tárgyalni a 

könnyebb összehasonlíthatóság érdekében. Az egyik legkézenfekvőbb különbség, hogy 

mennyire egységesként tekintenek a konstruktumra; láthattuk, hogy az egydimenziós 

modellek mellett léteznek kettő, három és négy dimenzióval dolgozó impulzivitás modellek, 

de létezik olyan vizsgálat is, amely lényegesen nagyobb számú impulzivitás komponenst 

azonosít (Gerbing, Ahadi, és Patton, 1987). Egy további lényeges eltérés, hogy az egyes 

modellekhez kialakított mérőeszközök hogyan mérik az impulzivitást: önbeszámolós vagy 

viselkedéses módon. Az önbeszámolós eszközök vagy egy önálló impulzivitás modellhez 

lettek kifejlesztve, vagy különböző személyiség leltárak skáláinak a részét képezik. A 

viselkedéses impulzivitás paradigmák a kérdőívesekhez hasonlóan változatosak. Ebben a 

fejezetben az egyes impulzivitás modelleket és implikációikat mutatom be, összevetve az 

egyes paradigmák előnyeit és hátrányait, kitérve az alkalmazhatóságukban megjelenő 

eltérésekre. 

Barratt Impulzivitás modellje és a Barratt Impulzivitás Skála 

A Barratt Impulzivitás Skála (BIS) az egyik legelterjedtebb mérőeszköz, mely fejlődése során 

számos változtatáson ment keresztül. Barratt a kérdőív első verzióját az impulzivitás és a 

szorongás differenciálása céljából fejlesztette ki (1959). Barratt arról számol be, hogy számos 

kísérlet igyekezett a szorongás és a pszichomotoros tanulási teljesítmény közötti kapcsolatot 

feltárni, ellentmondásos eredményekkel. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a magas 
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szorongásszinttel jellemezhető személyek következetesen jobban teljesítenek a 

pszichomotoros tanulási feladatokban, mint az alacsonyan szorongók, abban az esetben, ha a 

feladatok nem túl nehezek (Spence, 1958, J.A. Taylor, 1958).  A nehezebb feladatokban 

azonban az alacsonyan szorongók teljesítenek jobban, de ez az összefüggés ebben az esetben 

kevésbé konzisztens. 

Ezért Barratt a szorongás és a tanulás összefüggésének vizsgálatát egy új konstruktum, az 

impulzivitás bevezetésével terjesztette ki. Impulzivitás skálájának tételeit részben  a 

Thurstone Temperament Schedule Impulzivitás skálából merítette, részben más skálákból vett 

át tételeket, illetve saját tételekkel is kiegészítette. Így egy olyan skálát kapott, amely 45 

impulzivitás és 35 „töltelék” tételt tartalmazott (BIS-1). A skála egyhónapos teszt-reteszt 

reliabilitása 0,87 volt (N=300).  A skála kialakítását követően elvégzett egy vizsgálatot, 

melyben  240 személy az impulzivitás skála és a MAS szorongás skála (J. A. Taylor, 1953) 

értékei alapján kialakított négy 16 fős csoportot (1. alacsony szorongás – alacsony 

impulzivitás, 2. magas szorongás – alacsony impulzivitás, 3. alacsony szorongás – magas 

impulzivitás, 4. magas szorongás – magas impulzivitás).  120 személlyel vett fel további 

teszteket: a Guilford-Zimmerman Temperament Survey  (GZTS) személyiség kérdőívet és 

négy különböző téri orientációs tesztet. Az impulzivitás és a Taylor-féle szorongás értékek 

nem mutattak szignifikáns összefüggést (r=-0,075, N=240). Az impulzivitás egyik téri 

orientációs teszttel sem mutatott összefüggést, a szorongás viszont annál meghatározóbbnak  

tűnt a téri orientációs tesztek tekintetében, minél komplexebb volt a feladat. A  GZTS skálái 

alapján a magasan szorongók kevésbé objektívek, kevésbé társaságkedvelők és 

reflektívebbek, mint a magasan impulzívak. Az impulzivitás skála item analízise alapján 

Barratt arra a következtetésre jutott, hogy a skála faktorstruktúrája komplex, vagyis a 

konstruktum nem egydimenziós.  

A Barratt későbbi verzióinak elemzései során rendszerint visszaköszönt az eredmény, mely 

szerint az impulzivitás egy multidimenzionális konstruktum (BIS-5:E. S. Barratt, 1965, BIS-

10: E. S.  Barratt, 1985). Az egyes verziók és a rajtuk elvégzett változtatások nem mindegyike 

lett publikálva. A két széles körben elterjedt változat a két utolsó kérdőív, a BIS-10 és a BIS-

11. Barratt a BIS-10 kialakításánál három impulzivitás dimenziót posztulált. Az eredeti BIS-

1-hez képest a BIS-10 számos változtatáson ment keresztül: 80 helyett mindössze 34 tételt 

tartalmaz, emellett sikerült a három impulzivitás faktort azonosítani, ezek a kognitív 

impulzivitás, a motoros impulzivitás és a tervezés hiánya faktorok. A BIS utolsó, tizenegyedik 

verziójának kialakításához 412 személy BIS-10 adatain végeztek főkomponens elemzést 
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(Patton, Stanford, és Barratt, 1995). Ebben az elemzésben 6 elsőrendű faktort azonosítottak, 

ezek a figyelem, a kognitív instabilitás, a mozgásos aktivitás, a kitartás, az önkontroll és a 

kognitív komplexitás. Ez az eredmény összecseng Gerbing és mtsai korábbi munkájával, 

melyben nagyszámú elsőrendű impulzivitásfaktort azonosítottak (Gerbing, Ahadi, és Patton, 

1987). A mozgásos aktivitást és a kitartást magába foglaló Motoros Impulzivitás, illetve az 

önkontroll és a kognitív komplexitás elsőrendű faktorokból adódó Figyelem hiánya 

másodrendű faktorokat azonosította. Azonban a harmadik faktoron erős faktortöltést mutattak 

egyes kognitív komplexitás tételek és az eredetileg  A BIS-10-ben konceptualizált Kognitív 

Impulzivitás faktort nem sikerült azonosítani. A BIS-11 harmadik faktorát így Figyelmi 

Impulzivitásnak címkézte, mely a figyelem koncentrálásának a hiányára utal és a figyelem 

illetve a kognitív instabilitás elsőrendű faktorokból épül fel (Matthew S. Stanford, és mtsai., 

2009). A Barratt Impulzivitás Skála fejlesztésének legfontosabb eredményei hogy Barratt 

sikeresen elkülönítette az impulzivitást a szorongástól, és kimutatta, hogy ezek függetlenek 

egymástól, ezen felül elsőként tárta fel az impulzivitás multidimenzionális természetét.  

Eysenck és Eysenck impulzivitás konstruktuma és az I7 kérdőív 

Ahhoz, hogy az impulzivitás konstruktumot elhelyezzük Eysenck és Eysenck 

személyiségmodelljében, érdemes röviden kitérni az átfogó személyiségelméletükre. Az 

Eysenck személyiség kérdőívet (EPQ) a személyiségvonások mérésére fejlesztették ki, és 

Barratt impulzivitás skálájához hasonlóan több módosítást hajtottak rajta végre az elmúlt 

évtizedekben. Eysenck személyiségmodellje eredetileg két, egymástól független, biológiailag 

meghatározott személyiségdimenzióból állt, az extraverzióból és a neuroticizmusból. Az 

extraverzió olyan tulajdonságokat foglal magában, mint a szociabilitás, aktivitás, 

élménykeresés, dominancia, és a kockázatvállalás. A neuroticizmus a szorongásra, 

lehangoltságra, bűntudatra, alacsony önértékelésre, autonómiahiányra utal. Ez a két 

alapdimenzió egészült ki a későbbi vizsgálatokban a pszichoticizmussal, illetve a 

hazugságskálával (EPQR: S. B. G. Eysenck, Eysenck, és Barrett, 1985).A pszichoticizmus 

nem csupán a pszichózisra való hajlamot, hanem az agresszivitást, a nonkonformizmust, 

hosztilitást és a meggondolatlanságot is magában foglalta.  

Eysenck és Eysenck megközelítésében eredetileg az impulzivitás az extraverzió faktoron 

belül helyezkedett el, amely egyfelől az impulzivitásra, másfelől a szociabilitásra utaló 

tételekből áll (S. B. G Eysenck és Eysenck, 1963). Vagyis a szociabilitás és az impulzivitás az 

extraverzió faktor alatt lettek összevonva, ami azért rendhagyó, mert kézenfekvőbb a feltevés, 

mely szerint az impulzivitás és a szociabilitás egymástól függetlenek (Kulcsár, 1993, 
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Schalling és Holmberg, 1970). Miután kiderült hogy az impulzivitás és a szociabilitás skálák 

meglehetősen alacsonyan korrelálnak, Eysenck és Eysenck egy olyan kérdőívet szerkesztettek 

(I5: S. B. Eysenck és Eysenck, 1978, I7: Sybil B. G. Eysenck, Pearson, Easting, és Allsopp, 

1985), mely az impulzivitást és a kalandkeresést mérte, majd az I5 kérdőív és az Eysenck 

személyiség kérdőív (EPQ: H. J. Eysenck és Eysenck, 1975) közötti összefüggést vizsgálták. 

Az eredmények alapján az impulzivitás a pszichoticizmussal, míg a kalandkeresés az 

extraverzióval korrelált. Egy későbbi elemzésük azt mutatta ki, hogy az impulzivitás komplex 

szerkezetű konstruktum, mely négy alfaktorból tevődik össze, ezek a szűk értelemben vett 

impulzivitás vagyis a hirtelen, megfontolatlan cselekvés, a kockázatvállalás, a tervezés 

hiánya, illetve az élénkség (S. B. Eysenck és Eysenck, 1977). Az impulzivitás alfaktorok 

változó mértékben, de pozitívan korrelálnak a pszichoticizmussal és az extraverzióval, az 

élénkség kivételével, amely független a pszichoticizmustól. A szűk értelemben vett 

impulzivitás az egyetlen olyan alfaktor, amely a neuroticizmussal is korrelál. Eysenck és 

Eysenck impulzivitáskutatásából ugyancsak az derül ki, hogy az impulzivitás nem egy 

egységes konstruktum, illetve körvonalazódik a szupervonások (extraverzió, neuroticizmus, 

pszichoticizmus, de gondolhatunk a Big 5 faktorokra is), és az impulzivitás közötti igen 

bonyolult összefüggés.  

Dickman funkcionális és diszfunkcionális impulzivitás modellje és a Dickman 

Impulzivitás Leltár 

Dickman elképzelésének kiindulópontja az extraverzió és a különböző feladatokban mutatott 

kognitív teljesítmény összefüggéseinek feltárása volt. Az extraverzió fentebbi fejezetekben 

ismertetett elemzései arra engednek következtetni, hogy az extraverzió számos egymással 

szorosan összefüggő vonásból áll, mint az impulzivitás, a szociabilitás, a kalandkeresés a 

lelkesedés, a magas aktivitási szint és az unalomra való hajlam (S. J. Dickman, 1990). 

Dickman szerint az impulzivitás az a vonás, amely a kognitív teljesítmény és az extraverzió 

összefüggésének hátterében meghúzódik. Mérőeszköze, a Dickman Impulzivitás Leltár 

kifejlesztésénél két célkitűzése volt:1. azonosítani az impulzivitás különböző típusait, és  2. 

meghatározni, hogy melyik aspektusa hozható összefüggésbe a kognitív teljesítménnyel. 

Kiemeli, hogy az impulzivitásban foglalt megfontolatlanságra alapvetően negatívan tekintünk: 

„kiterjedt irodalma van az impulzivitáscsökkentő technikáknak, de egyáltalán nem találhatunk 

olyan munkát ami, az alacsony impulzivitású emberek számára nyújtana impulzivitásnövelő 

technikákat” (S. J. Dickman, 1990). 
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Léteznek olyan estek, amikor azonban nincsenek negatív következményei az impulzivitásnak. 

Ha egyszerű feladatvégzésről van szó, akkor a magasan impulzív személyek gyorsabb 

döntései nem vezetnek jelentős hibanövekedéshez (S. Dickman, 1985). Elképzelése szerint 

két elkülönülő vonás létezik, melyek közül az egyik olyan helyzetekben vezet gyorsabb és 

pontatlanabb megoldásokhoz, amikor ez optimális, a másik pedig olyan helyzetekben, amikor 

ebből problémák adódnak. Az előbbi vonást funkcionális, az utóbbit diszfunkcionális 

impulzivitásnak nevezi. Vizsgálatsorozatában több lépésben elemzi az impulzivitás 

felépülését és összefüggéseit a kognitív teljesítménnyel. Első lépésben arra tesz kísérletet, 

hogy a diszfunkcionális impulzivitást kérdőíves módszerrel elkülönítse.  

A következő lépésben a funkcionális és diszfunkcionális impulzivitás valamint más 

önjellemzésen alapuló személyiség és impulzivitás kérdőívek viszonyát elemezte, abból a 

szempontból, hogy a kérdőívek melyik típust reprezentálják a saját skáláikkal. A Dickman 

impulzivitás skála mellett négy impulzivitás skálát vett fel, emellett az impulzivitással 

összefüggő skálákat is bevont az elemzésbe. Az impulzivitás skálák mindegyike pozitívan 

korrelált mind a funkcionális, mind pedig a diszfunkcionális impulzivitással, azonban erősebb 

korrelációt mutattak a diszfunkcionális impulzivitással.  

A harmadik vizsgálatban Dickman a kétféle impulzivitás és az információ feldolgozás 

összefüggéseit tesztelte, egy olyan feladatban, melyben egyszerű és komplex geometriai 

alakzatok azonosságát vagy különbözőségét kellett megállapítania a vizsgálati személyeknek. 

A geometriai ábrák differenciálásánál három változót vizsgált, az átlagos válaszidőt, a hibák 

számát, és a sikeres összehasonlítások pontszámát. A magas funkcionális impulzivitás 

pontszámot elérők szignifikánsan alacsonyabb válaszidőt, magasabb hiba arányt, és magasabb 

pontszámot mutattak, a diszfunkcionális impulzivitás hatása azonban nem volt szignifikáns 

egyik változó esetében sem. A vizsgálat tehát igazolta a feltételezett összefüggést a 

funkcionális impulzivitás és a sebesség, illetve a pontosság kapcsolatát a vizuális ingerek 

összehasonlításában. Ennek ételmében a funkcionális impulzivitás valóban funkcionális, 

abban a tekintetben, hogy nagyobb pontszámhoz, vagyis több helyes válaszhoz vezetett, mint 

ami az alacsony funkcionális impulzivitás pontszámot elérő, lassabban és pontosabban 

válaszoló személyeknél volt megfigyelhető. A diszfunkcionális skála nem mutatott 

szignifikáns összefüggést a viselkedéses mérés egyik változójával sem, ezt Dickman azzal 

magyarázza, hogy ennek az impulzivitás típusnak a hatásai elsősorban nagyobb stresszt okozó 

helyzetekben nyilvánulnak meg, az általa alkalmazott feladat pedig nem volt különösebben 

stresszkeltő.  
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Dickman vizsgálataiból tehát az derül ki, hogy 1. kérdőívesen elkülöníthető a funkcionális és 

diszfunkcionális impulzivitás, 2. meghatározható a viszonyuk más impulzivitás 

mérőeszközökhöz, mely alapján látható, hogy a legtöbb a diszfunkcionális impulzivitásra 

fókuszál, és 3. kimutatható a funkcionális impulzivitás pozitív hatása egyes kognitív 

feladatokban.  

Az impulzivitás megjelenése az ötfaktoros modellekben - és  az UPPS kérdőív 

Whiteside és Lynam az ötfaktoros személyiségmodell alkalmazásával határozták meg az 

impulzivitás különböző aspektusait (2001). Ennek szükségességét azzal magyarázzák, hogy 

az átfogó személyiségmodellek keretein belül korábban nem sikerült egy széles körben 

elfogadott impulzivitás modellt kialakítani, kiemelve Eysenck, Jackson és Cloninger e téren 

végzett munkáját. Whiteside és Lynam Costa és McCRae (FFM: , 1990) ötfaktoros 

modelljéből kiindulva kísérelnek meg egy átfogó impulzivitás modellt alkotni. Az FFM 

három különböző faktorán összesen négy olyan alfaktor található, amely az impulzivitás 

valamilyen aspektusát ragadja meg. Costa és McCrae elképzelése szerint a Neuroticizmus 

faktor Impulzivitás alfaktora és a Lelkiismeretesség faktor Önfegyelem alfaktora méri az 

alacsony önkontrollt. Érdemes kiemelni, hogy ennek alapján az impulzivitásra 

tulajdonképpen, mint alacsony önkontrollra tekintenek. Az impulzivitás két további 

reprezentánsa az ötfaktoros modellben az Extrverzió faktor élménykeresés alfaktora 

(excitement seeking), és a Lelkiismeretesség Megfontoltság faktora. Előbbi Zuckerman 

élménykereséséhez és Eysenckék kalandkereséséhez hasonlítható, utóbbi Tellegen Kontroll 

skálájához (Multidimenzionális Személyiség Kérdőív, MPQ) és Barratt Tervezés hiánya 

skálájához hasonló tartalmú (Whiteside és Lynam, 2001).  

Whiteseide és Lynam vizsgálatában az impulzivitás négy, FFM-ben található aspektusa és az 

szakirodalomban fellehető impulzivitás modellek összefüggését elemezték. A NEO-PI-R 

impulzivitással összefüggő tételein és számos impulzivitás skálán végzett explorátoros 

faktoranalízis négy faktort azonosított, melyek a variancia 66%-át magyarázták. Ezeknek a 

faktoroknak a tartalmuk alapján a Megfontolás (Premeditation), a Sürgősség (Urgency), az 

Élménykeresés (Sensation Seeking), és a Kitartás (Perseverance) neveket adták. A 

Megfontolás faktor  az impulzivitás kutatásban leggyakrabban leírt átgondoltság-

átgondolatlanság dimenziót jeleníti meg. A Sürgősség az erős negatív érzelmek talaján 

kifejezett, negatív következményekkel járó vagy hirtelen viselkedésekre utal.  A harmadik 

faktor, az Élménykeresés a kaland és az izgalmak keresésének hajalmát méri, a kitartás pedig 

azt a képességünket, hogy mennyire tudunk egy hosszabb feladatot vagy tevékenységet 
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végigcsinálni. A faktorok azonosítását követően egy többszörös item szelekciós eljárással 

kialakítottak egy négy skálából álló 45 itemes impulzivitás kérdőívet, amelynek a skálái jól 

illeszkednek a NEO-PI-R személyiség kérdőív impulzivitással összefüggő vonásaihoz. 

Whiteside és Lynam nem tekintik az általuk feltárt dimenziókat az impulzivitás eltérő 

fajtáinak, hanem olyan pszichológiai tényezőkként értelmezik, melyek impulzív 

viselkedéshez vezethetnek.  

Zuckerman Élménykeresés dimenziója és Zuckerman és Kuhlman alternatív 

ötfaktotos modellje 

Az élménykeresés elsőre talán nehezen illeszthető be az impulzivitás irodalmi áttekintésébe, 

azonban mindenképpen fontosnak tartottam részletesebben kitérni rá, az impulzivitással 

mutatott összefüggése miatt. Több szerző megfogalmazza, hogy nem létezik egységes 

impulzivitás, hanem az impulzivitás kifejezés egy gyűjtőfogalom, melybe számos egymással 

összefüggő jelenség tartozik. Ezek tulajdonképpen "variációk az impulzivitásra", melyek az 

impulzív viselkedés különböző formáihoz járulnak hozzá (J. L. Evenden, 1999). Az 

élménykeresés irodalmi áttekintését követően, illetve a meghatározásának, a hozzárendelt 

biológiai alapoknak és más konstruktumokhoz való viszonyának figyelembevételével, az 

élménykeresés is a tágabb értelemben vett impulzivitás egy változatának tekinthető. 

Az élménykeresés konstruktum Marvin Zuckerman nevéhez kötődik (Zuckerman, Kolin, 

Price, és Zoob, 1964). Az élménykeresés személyiségvonás Zuckerman elképzelésében az 

újszerű, változatos, intenzív ingerek keresésének hajlamára utal. A konstruktum magában 

foglalja az élménykeresés kockázatosságát is, vagyis az élménykeresés egyben jelenthet 

kockázatvállalást és a kockázatok ignorálását is, sőt maga a kockázat növelheti az élmény 

intenzitását. A Élménykeresés skáláját azzal a céllal fejlesztette ki, hogy mérhetővé tegye az 

emberek „optimális ingerlési szintjét”. Elmélete szerint léteznek tehát olyan személyek, akik 

az intenzívebb ingereket és élményeket részesítik előnyben, és aktívan keresik azokat a 

helyzeteket és tevékenységeket, melyek ezt biztosítják. Az élménykeresés kérdőív 

keresztülment bizonyos módosításokon az elmúlt évtizedekben, több változatát használják 

kutatásokban és alkalmazott területeken egyaránt. A Zuckerman, Eysenck és Eysenck által 

átdolgozott kérdőív  (1978) negyven tételből áll, melyek négy skálába rendeződnek, ezek az 

Izgalom és Kalandkeresés, a Gátolatlanság, az Élménykeresés és az Unalomtűrés. Az Izgalom 

és Kalandkeresés a gyors és veszélyes sport vagy hobbitevékenységek preferenciájára kérdez 

rá, a Gátoltatlanság a szociális kontrollvesztettség, fokozott alkoholfogyasztás, szexuális 

partnerek gyakori váltogatásának hajlamára utal. Az Élménykeresés skála Zuckerman szerint 
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tulajdonképpen a „hippi faktort” méri, vagyis a konvencióktól elvtávolodott, szabados, 

szerhasználattal és csavargással társuló attitűdöt méri. Érdemes megjegyezni, hogy a tartalmi 

leírás alapján nehezen küöníthető el az Élménykeresés skála a Gátolatlanságtól. Az 

Unalomtűrés az ismétlődéshez, a rutinszerű tevékenységekhez és történésekhez valamint 

kiszámítható emberekhez való viszonyt méri (Zuckerman, 1971). 

Zuckerman és mtsai felhívják a figyelmet a különböző személyiség kérdőívek és a bennük 

alkalmazott skálák összevont faktoranalíziseinek módszertani hiányosságaira, mint az 

alacsony elemszám, a nemi különbségek figyelmen kívül hagyása és a teljesség igénye nélkül 

összeválogatott skálák (Zuckerman, Michael Kuhlman, Thornquist, és Kiers, 1991). 

Vizsgálatukban 33 skála faktoranalízisét végezték el. Az eredmények alapján mind a korábbi 

vizsgálatokban javasolt három, mind pedig az ötfaktoros megoldások reprodukálhatóak 

voltak. Zuckerman és mtsai szerint, mivel mindkét faktorstruktúra egyformán robusztus, 

érdemes az ötfaktoros modellt alkalmazni, mert részletesebben specifikált, mint a 

háromfaktoros.  

Az ötfaktoros elrendezésben feltárt faktorok Zuckermanék értelmezésében megfeleltethetők 

az egyéb ötfaktoros modellek faktorainak (Costa Jr és McCrae, 1992, Digman, 1990). 

Elemzésükben a következő faktorok emelkedtek ki (sorrendben): Szociabilitás, 

Neuroticizmus-Szorongás, Agresszió-Hosztilitás, Pszichopátia-Impulzív Szocializálatlan 

Szenzoros Élménykeresés és Aktivitás. A szociabilitás tartalmilag megfeleltethető az 

Extraverziónak, a Neuroticizmus-Szorongás a Neuroticizmusnak vagy fordított előjellel az 

Érzelmi stabilitásnak, az Agresszió-Hosztilitás szintén fordított előjellel a Barátságosságnak. 

A Pszichopátia-Impulzív Szocializálatlan Szenzoros Élménykeresés a Lelkiismeretesség 

faktor fordított előjelű megfelelőjének tekinthető.  

Két mozzanatot érdemes kiemelni az alternatív ötfaktoros modellt illetően. Egyrészt a 

megfelelése a népszerű ötfaktoros modellekkel nem teljes abban a tekintetben, hogy az ötödik 

faktor itt az aktivitás, mely tartalmában jelentősen eltér a nyitottság, kultúra vagy intellektus 

dimenzióktól. Ez annak köszönhető, hogy ennek a faktornak az indikátorait szándékosan 

kihagyták az elemzésekből. Másrészt az impulzivitás és a szenzoros élménykeresés ebben a 

modellben egy faktorba került, vagyis mind az élménykeresés, mind az impulzivitás helyzetét 

sikerült a korábbiakhoz képest egyértelműbben azonosítani egy ötfaktoros 

személyiségmodellben. A Zuckerman és mtsai elemzését megelőző munkákban az 

impulzivitás és a szenzoros élménykeresés hibridfaktorokként szerepeltek, vagyis eltérő 
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mértékben ugyan, de különböző szupervonásokkal mutattak összefüggést. Amellett, hogy az 

alternatív ötfaktoros modellben nem hibridfakotorokként szerepel az impulzivitás és az 

élménykeresés, fontos adalék, hogy azonos faktoron szerepelnek, egyfajta hibrid 

konstruktumot alkotva.  

A kérdőíves impulzivitás kutatások eredményeinek összefoglalása 

Ebben a fejezetben a kérdőíves impulzivitás kutatásokat tekintettem át, négy szempont 

mentén. Kitértem egyrészt az önálló impulzivitás modellekre, melyek csak az impulzivitás 

konstruktum szerkezetét igyekeznek feltárni és a vonást mérhetővé tenni. Emellett 

áttekintettem  azokat a kutatásokat, amelyek az átfogó személyiség modellek hierarchiáján 

belüli alfaktorként kezelik az impulzivitást. Továbbá bemutattam az impulzivitás modellek és 

az átfogó személyiségmodellek viszonyát, illetve kitértem az impulzivitással rokon, 

tartalmilag közel álló konstruktumok tárgyalására. Elsősorban azokat a kutatásokat vettem 

számba, amelyek termékeny talajra leltek a szakirodalomban, és a kurrens kutatásoknak is a 

részét képezik. 

Az áttekintésből látható, hogy nem tértem ki az impulzivitás viselkedéses vizsgálatainak 

bemutatására. A kérdőíves vizsgálatok és a szerteágazó elméleti megközelítések az 

impulzivitás konstruktum sokrétűségére hívják fel a figyelmet, illetve arra, hogy az egyes 

elméletek és a hozzájuk kifejlesztett mérőeszközök az impulzivitás más-más aspektusára 

fókuszálnak. Az impulzivitás pszichometriai és viselkedéses vizsgálatai eredményei 

ellentmondásosak, nagyon gyakran gyenge összefüggéseket mutat a kérdőíves és a 

viselkedéses mérés (E. S. Barratt, 1981, Gerbing, Ahadi, és Patton, 1987, Helmers, Young, és 

Pihl, 1995, J. E. Morgan, Gray, és Snowden, 2011, O'Keefe, 1975, Reynolds, Ortengren, 

Richards, és de Wit, 2006, Matthew S Stanford és Barratt, 1996, White, és mtsai., 1994).  

Szakirodalomi konszenzus van annak tekintetében, hogy a kérdőíves mérőeszközök inkább az 

impulzivitás vonás jellegét mérik, míg a viselkedéses mérőeszközök az állapot jellegét. Az 

állapot jelleg olyan tulajdonságokra utal, amelyek időben változékonyabbak. Emiatt kevésbé 

megalapozottan társíthatóak hozzájuk genetikailag meghatározott háttérmechanizmusok, így 

kevéssé alkalmasak a folyamatok genetikai és pszichológiai szintjei közötti összefüggések 

feltárására. Egy további korlátja a viselkedéses mérőeszközöknek, hogy alkalmazásuk és 

kiértékelésük jóval eszköz – és időigényesebb, mint a kérdőíveseké, ez pedig egy olyan 

tényező, amely az összes vizsgálatban limitálja az elemszámot. A legtöbb viselkedéses mérést 

alkalmazó impulzivitás vizsgálat körülbelül százfős mintákat alkalmaz. Jelen disszertáció egy 

kandidáns génvizsgálatot mutat be, amelyben igen kis génhatások feltárása a cél. Kandidáns 
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génvizsgálatokban egy-egy polimorfizmus a fenotípusos változó varianciájának 2-3 

százalékát magyarázza. Ilyen kis hatások kimutatásához legalább 300 fős minta kívánatos, az 

ideális az 500 fős vagy ennél nagyobb minta, ennek megfelelően célszerűbb kérdőíves 

mérőeszközöket alkalmazni. 

A kérdőíves impulzivitás vizsgálatok áttekintéséből levonható következtetések egyike, hogy 

az impulzivitáskutatás szerteágazó és némiképp integrálatlan, mind a definíció mind az 

impulzivitás szerkezete, mind pedig a vonás személyiségpszichológián belüli elhelyezése 

tekintetében. A számos integrációs próbálkozás, összehasonlító elemzés alapján azonban 

találunk olyan mozzanatokat, amelyekben szakirodalmi összhang van, illetve amelyeket a 

különböző kutatások megerősítenek. Mostanra általánosan elfogadott, hogy az impulzivitás 

egy többdimenziós konstruktum, abban viszont kisebb az egyetértés, hogy melyek ezek a 

dimenziók pontosan. Az is jól körvonalazható, hogy az impulzivitás két aspektusa; a 

meggondolatlanság és a kockázatvállalás minden elmélet részét képezik.  A különböző 

impulzivitás mérőeszközök eredményeinek korrelációi arra engednek következtetni, hogy az 

eszközök hasonló konstruktumokat mérnek. Az átfogó személyiségmodellekben változó 

formában, de rendszerint megjelennek olyan faktorok, melyek önmagukban, vagy több 

faktorral közösen magukban foglalják az impulzivitást. Az impulzivitás faktorainak számát 

tekintve kisebb az összhang, a legtöbb modell 2-4 dimenzióval dolgozik, de vannak jóval több 

aspektust azonosító kutatások is. Egy további vitapont, hogy az impulzivitáshoz hasonló 

tulajdonságok összefüggése az impulzivitással mennyire szoros. A modellek nagy száma és 

sokszínűsége mellett célravezető, ha nem versengő elméletekként kezeljük ezeket, hanem 

szakmai megfontolások mentén a kutatási kérdéshez igazodva mérjük fel, hogy milyen 

keretben és mely szempontok mentén szeretnénk mérni az impulzivitást.  

 

5.2 Az impulzivitás biológiai háttérmechanizmusai 

A biológiai háttértényezők tárgyalásánál röviden ismertetem az olyan pszichológiai elméleti 

modelleket, melyek magukban foglalják az impulzivitással összefüggésbe hozható 

agyterüleket és idegrendszeri folyamatokat. Eysenck és Eysenck, Gray, Zuckerman és 

Cloninger elméleteire térik ki, ezeket kidolgozásuk időrendi sorrendjében ismertetem. Jelen 

disszertációban azonban eltekintek az impulzivitáskutatás állatvizsgálatainak 

összefoglalásától és célzottan azokra az elképzelésekre illetve humán vizsgálati eredményekre 

koncentrálok, melyek az impulzivitás és az agyi neurotranszmitter rendszerek viszonyát 
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tárgyalják. Az impulzivitáskutatás fentebb olvasható áttekintéséhez hasonlóan a biológiai 

modellek kapcsán is az olyan személyiségpszichológiai indíttatású, biológiai 

mechanizmusokat is magukban foglaló modelleket tárgyalom, melyek keretein belül 

magyarázható az impulzivitás, azonban nem célzottan az impulzivitás biológiai modelljei. 

5.2.1 Eysenck anatómiai modellje 

Eysenck személyiség elmélete az első próbálkozás a személyiségtényezők és a biológiai 

folyamatok összekapcsolására. Az impulzivitás modelljeinek áttekintése (5.1.4) rámutat, hogy 

Eysenck modelljén és mérőeszközein számos módosítást hajtottak végre. Emellett azonban a 

biológiai modell lényegi változáson nem ment keresztül A személyiség biológiai alapjai első 

megjelenése óta (H. J. Eysenck, 1967). Eysenck az extraverziót a pozitív, az introverziót 

pedig a negatív emocionalitással kapcsolta össze, és a hátterükben két, egymástól független 

idegrendszeri struktúrát tételezett fel. Az extraverzió egyéni különbségeit egy agytörzsi 

képlet, a felszálló retikuláris aktiváló rendszer (ARAS) személyenként eltérő 

válaszkészségével hozza összefüggésbe, mely eltérő kérgi arousal szinteket eredményez. A 

neuroticizmus eltéréseit a limbikus rendszer aktivitásának (limbikus arousal) eltéréseivel 

magyarázza, mely alapján a könnyen ingerelhető, a stresszorokra különösen érzékeny 

limbikus rendszer magas neuroticizmust eredményez. Az impulzivitást eredetileg az 

extraverzió alfaktoraként kezelte (S. B. G Eysenck és Eysenck, 1963), később azonban az 

impulzivitás szerkezetének részletes mérésére külön kérdőívet szerkesztett, az elemzések 

alapján az impulzivitás a kiterjesztett személyiség modell pszichoticizmus faktorával mutatott 

összefüggést (H. J. Eysenck és Eysenck, 1975). Ennek ellenére, kiterjesztett elméletében azt 

feltételezi, hogy az impulzivitás az alacsony kérgi arousallal függ össze (H. J. Eysenck, 1993). 

Ebben a tekintetben tehát az kérdőíves kutatásainak eredményeinek ellentmond azzal, hogy az 

impulzivitáshoz ugyanazt az agyi struktúrát rendeli hozzá, mint az extraverzióhoz. Az 

Eysenck biológiai modelljét ellenőrző kutatások inkonzisztens eredményekhez vezettek, 

részben azért, mert az elektrofiziológiai méréseket alkalmazó kutatások kiegyenlítetlen nemi 

arányú mintákkal dolgoztak, illetve eltérő feladatokat használtak (Zuckerman, 2003). 

Érdemes kiemelni azonban, hogy Eysenck biológiai modellje a modern pszichológia 

kutatások sorában az egyik legkorábbi próbálkozás a személyiség biológiai hátterének a 

leírására. Ebből fakadóan kevésbe komplex, mint az újabb elméletek, illetve nem szerepelnek 

benne neurotranszmitter funkciók, amellyel kapcsolatos hipotézisek a később megjelenő 

eszközökkel könnyebben tesztelhetővé váltak.  
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5.2.2 Gray modellje 

Gray „Reinforcement Sensitivity Theory” (RST) nevű elmélete különböző agyi-viselkedési 

rendszerekkel magyarázza a jutalomra és a büntetésre való érzékenység és a motiváció egyéni 

különbségeit (J. Gray, Liebowitz, és Gelder, 1987). Gray modellje számos átdolgozáson ment 

keresztül az első megjelenése óta, jelen értekezésben a Gray és McNaughton által átdolgozott, 

legfrissebb verzió vonatkozásait ismertetem (2003). A Gray által javasolt rendszerek a 

viselkedéses gátló rendszer (BIS), a viselkedéses aktiváló rendszer (BAS), és a Támadj-vagy-

Menekülj” rendszer (Flight-fight system- FFS). A viselkedéses aktiváló rendszer a jutalom 

illetve a büntetés elmaradásának jelzéseire reagál, a viselkedéses gátló rendszer a büntetés és 

a jutalom elmaradásának jelzéseit dolgozza fel, a támadj-vagy-menekülj rendszer az összes 

averzív ingerre reagál (J. A. Gray és McNaughton, 2003). Az elmélet két elsőrendű 

dimenzióra, az impulzivitásra és a szorongásra fókuszál. Gray az impulzivitást a BAS 

érzékenységének különbségeivel magyarázza, míg a BIS érzékenységében megjelenő 

különbségeket a szorongással hozza összefüggésbe. A magas impulzivitással jellemezhető 

személyek magas BAS reaktivitásúak, vagyis érzékenyek a jutalom jelzéseire. A magasan 

szorongó személyek ennek megfelelően a büntetés jelzéseire reagálnak érzékenyebben. Gray 

dimenziói Eysenck személyiségmodelljében az extraverzió és a neuroticizmus dimenziók 

negyvenöt fokos elforgatásából származtathatók. Ennek megfelelően az introvertált és magas 

neuroticizmussal leírható személyek magas BIS reaktivitásúak, azaz szorongók, míg az 

extravertált és magas neuroticizmusú személyek magas BAS reaktivitásúak, vagyis 

impulzívak. Az RST-hez rendelt agyi struktúrák azonban nem feleltethetőek meg ilyen módon 

az Eysenck által javasolt területeknek.  A BIS-hez tartozó agyterületek a hippokampusz és a 

mediális szeptális área (együtt a szepto-hippokampális régió). A BAS dopaminerg 

struktúrákhoz köthető, Gray a nigrostriatális és a mezolimbikus pályákat hozza összefüggésbe 

a viselkedéses aktiváló rendszerrel. A támadj-vagy-menekülj (FFS) rendszerhez tartozik a 

periakveduktális szürkeállomány, az amigdala és a mediális hipotalamusz. A periakveduktális 

szürkeállomány a „támadj, vagy menekülj” jellegű viselkedések szabályozásában vesz részt, 

az amigdala és a mediális hipotalamusz pedig a félelem és a fenyegető ingerek feldolgozásáért 

felelnek  (J. A. Gray és McNaughton, 2003).  

Az eredeti RST egy nagyobb átdolgozáson ment keresztül, amely azonban elsősorban az FFS-

t és BIS-t érintik. Az FFS-t kiterjesztették a megdermedési reakcióra (Flight-fight-freeze 

system – FFFS), a BIS kapcsán pedig hangsúlyosabbá váltak a védekező viselkedések az 

elkerülő viselkedések helyett. A viselkedéses aktiváló rendszerhez rendelt viselkedések és 
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agyi struktúrák változatlanok maradtak, a BAS az átdolgozott elméletben is az impulzivitást, a 

jutalomérzékenységet és a dopaminerg pályarendszereket kapcsolja össze (J. A. Gray és 

McNaughton, 2003).  

5.2.3 Az impulzív élménykeresés biológiai alapjai 

A 5.1.4-ben bemutatott élménykeresés illetve a későbbi impulzív élménykeresés dimenziókat  

Zuckerman egy olyan pszichobiológiai modellben tárgyalja, amely magában foglal géneket, 

hormonokat, enzimeket, neurotranszmittereket, kognitív-viselkedéses folyamatokat. Későbbi 

átdolgozott, egyszerűsített modelljében azonban elsősorban enzimekre és 

neurotranszmitterekre koncentrál (Zuckerman, 1995). Az enzimek közül a monoamin-

oxidáznak (MAO) tulajdonít meghatározó szerepet, a neurotranszmitterek közül a monoamin 

transzmitter-rendszereket emeli ki. A MAO a monoamin rendszerek sejtjeiben található, ez az 

enzim végzi a legfontosabb monoamin transzmitterek lebontásának jelentős részét a 

szinaptikus résből történő visszavételt követően.  A MAO és különböző pszichológiai 

jellemzők kapcsolatát széleskörben vizsgálták, szignifikáns negatív korrelációt mutattak ki a 

MAO és az élménykeresés között (Zuckerman, 1994), a MAO és az extraverzió között, illetve 

a MAO élménykereséssel és az extraverzióval összefüggő viselkedéses változói között 

(Zuckerman, 1995).  

Az impulzív élménykereséssel összefüggésben a neurotranszmitterek közül a dopamin, a 

szerotonin, illetve a noradrenalin szerepét emeli ki. Azokat a viselkedéseket amelyek az új 

ingerek  és helyzetek keresésével illetve a viselkedéses aktivációval kapcsolatosak (ide 

tartozik az élménykeresés és az extraverzió is), vagyis a megközelítő viselkedéseket a 

dopaminerg neurotranszmisszióhoz köti. Ez az elképzelés más elméletekben is megjelenik, 

illetve empirikus adatok is alátámasztják (C. R. Cloninger, 1987, Panksepp, 1982, 

Zuckerman, Michael Kuhlman, Thornquist, és Kiers, 1991). A szerotonin rendszer aktivitását 

a viselkedéses gátláshoz köti, ezt az összefüggést számos más kutatás kimutatta (C. R. 

Cloninger, 1987, Netter, Hennig, és Roed, 1996, Soubrie, 1986a). Zuckerman modelljében a 

noradrenerg transzmitter rendszer elsősorban egy általános arousal rendszer szerepet tölt be, 

ugyanakkor megemlíti, hogy a katekolamin szint manipulálásával kapcsolatos vizsgálatok 

nem tudják elkülöníteni a dopaminerg és noradrenerg határokat, tehát elképzelhető, hogy a 

noradrenalinnak specifikusabb funkciói is vannak az impulzív élménykeresés tekintetében. 

Felveti, hogy a katekolamin aktivitásnak van egy optimális szintje a hangulat, a teljesítmény 
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és a társas viselkedés tekintetében. Elképzelése szerint a szélsőséges szintek nem optimálisak 

az említett változókra nézve.  

Zuckerman tehát három biológiailag alátámasztott viselkedéses rendszert különít el. A 

megközelítő viselkedések hátterében a dopamin rendszer jutalmazással összefüggő részei 

(mezolimbikus pályarendszer) állnak, a viselkedéses gátlás a szerotonerg rendszerrel függ 

össze, az általános arousal változásaiért pedig noradrenerg transzmitter rendszer felelős. 

Érdemes kiemelni az első két mechanizmus Gray modelljével mutatott összefüggéseit: a 

megközelítő rendszer megfeleltethető a BAS-nak, melyet Gray szintén dopaminerg 

funkciókkal kapcsol össze, a viselkedéses gátlás pedig a BIS-nek, melyet különféle limbikus 

képletekhez rendelt. További párhuzam, hogy mind Gray, mind pedig  Zuckerman 

megfogalmazza, hogy az impulzivitás a két rendszer együttesen megjelenő szélsőséges 

értékeihez köthető: Graynél az erős BAS/gyenge BIS eredményezi a legnagyobb 

impulzivitást, Zuckermannál pedig az erős megközelítő viselkedés és gyenge viselkedéses 

gátlás illetve arousal vezet a legnagyobb impulzivitáshoz. 

 

5.2.4 Cloninger pszichobiológiai modellje 

Cloninger pszichológiai modellje kissé eltér a korábban bemutatott három modelltől, mégis 

több okból fontosnak tartottam ebben a fejezetben tárgyalni. Egyrészt egy olyan 

pszichobiológiai modellről van szó, mely a temperamentum genetikai meghatározottságát 

közvetlen összefüggésbe hozza a monoamin neurotranszmitter-rendszerek működésével. 

Másrészt az impulzivitás többféleképpen is elhelyezhető a  temperamentum modellen belül: 

egyfelől Cloninger az újdonságkeresés kifejezést az impulzivitás alternatívájaként használja 

(Cross, Copping, és Campbell, 2011) és részben azonos biológiai alapokat társít hozzá, mint 

más szerzők az impulzivitáshoz, másfelől a többi temperamentum dimenziónak a szélsőséges 

értékei is összefüggésbe hozhatóak az impulzivitással. 

Cloninger a genetikai, neurobiológiai és farmakológiai kutatási eredményekből kiindulva 

alkotott egy olyan pszichobiológiai temperamentum modellt, melyben három genetikailag 

független temperamentum dimenziót különít el, amelyeknek egyéni variabilitását három 

különböző neurotranszmitter rendszer működésével magyarázta (C. R. Cloninger, 1987). A 

temperamentumdimenziók méréséhez fejlesztette ki a Tridimensional Personality 

Questionairre-t (TPQ), illetve a későbbi, továbbfejlesztett változatát, a Temperamentum és 
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Karakter kérdőívet (R. C. Cloninger, 1994). A három temperamentum dimenzió és a 

dimenziókat mérő skálák az Újdonságkeresés, az Ártalomkerülés és a Jutalomfüggés. Az 

Újdonságkeresés az új ingerek, jutalmak keresésének és a büntetés, illetve a monoton 

tevékenységek aktív elkerülésének a hajlama. Az Ártalomkerülés egy viselkedés gátlási 

hajlam, mellyel a személy aktívan elkerüli a fájdalmat és a veszélyhelyzeteket, illetve a 

büntetés jelzéseit. A Jutalomfüggés a jutalmi jelzésekre vonatkozó fokozott érzékenységet 

jelent, elsősorban szociális jutalmakra, illetve a szociális és verbális büntetés elkerülésére. Az 

Újdonságkeresés alacsony dopaminszinttel, az Ártalomkerülés magas szerotoninszinttel, a 

Jutalomfüggés alacsony noradrenalinszinttel jár együtt. Cloninger elképzelése szerint a 

temperamentum dimenziókban mutatott egyéni különbségek a neurotranszmitter rendszerek 

működésének genetikai meghatározottságára vezethetők vissza. 

A kandidáns génvizsgálatokban a TPQ továbbfejlesztett változata, a Temperamentum és 

Karakter Kérdőív (TCI) az egyik leggyakrabban használt mérőeszköz. A kandidáns 

génvizsgálatok első, mérföldkőnek tekinthető kutatásai a TCI skálái és a dopaminerg, illetve 

szerotonerg kandidáns gének asszociációit mutatták ki (Benjamin, és mtsai., 1996, Ebstein, és 

mtsai., 1996). Amellett, hogy a TCI kérdőívet gyakran alkalmazzák a temperamentum 

genetikai faktorainak azonosítását célzó asszociáció vizsgálatokban (Comings, és mtsai., 

2000, Czermak, és mtsai., 2004, Zs Demetrovics, és mtsai., 2010, Hosak, Libiger, Cizek, 

Beranek, és Cermakova, 2006, Inoue, és mtsai., 2010, Kim, és mtsai., 2007, Sadahiro, és 

mtsai., 2010, Serretti, és mtsai., 2007, Suzuki, és mtsai., 2008, Thierry, és mtsai., 2004, 

Tsuchimine, és mtsai., 2012), ezek a kutatások gyakran vezetnek ellentmondásos 

eredményekhez. Az asszociációvizsgálatok eredményeit egyrészt nem erősítik meg a későbbi 

vizsgálatok, vagy adott esetben ellentétes irányú összefüggést mutatnak, másrészt nem 

támasztják alá Cloninger hipotéziseit a transzmitter-rendszerek és a temperamentum 

dimenziók összefüggését illetően. Cloninger genetikailag független tényezőkként tekint az 

általa javasolt temperamentumdimenziókra, melyeket genetikailag meghatározott 

transzmitter-funkciókhoz köt. Ezek azonban nem feltétlen függetlenek egymástól. A TCI-t és 

a TPQ-t alkalmazó vizsgálatok az adott transzmitter rendszer polimorfizmusait vizsgálják 

csupán, nem pedig azt, hogy az adott polimorfizmus a hozzá tartozó transzmitter-rendszer 

működésében milyen változást okoz, illetve, hogy más transzmitter-rendszerekben okoz-e 

változásokat. Cloninger azt feltételezte, hogy az adott temperamentum változók a hozzájuk 

rendelt transzmitterek szintjével függenek össze, azonban egyes transzmitter-rendszer 

komponensek más transzmitter-rendszerek funkcióit is befolyásolják (K. Alex és E. Pehek, 
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2007). Gray azzal bírálja Cloninger pszichobiológiai modelljét, hogy túlzott leegyszerűsítés 

egy az egyben megfelelést feltételezni egyetlen neurotranszmitter vagy enzim és egyetlen 

személyiségvonás között (J. Gray, Liebowitz, és Gelder, 1987). Zuckerman az 

élménykeresésben megjelenő neurotranszmitter, hormonális, enzimatikus és viselkedéses 

funkciók interakcióit áttekintő összefoglaló tanulmányában szintén erre a következtetésre jut 

(Zuckerman, 1995). 

5.2.5 Az impulzivitás biológiai modelljeinek összehasonlítása, a 

neurotranszmitterek szerepe 

A 3.3.1-3.3.4 a fejezetekben olyan komplex személyiségmodelleket mutattam be, melyeknek 

inherens része az impulzivitás konstruktum vagy az impulzivitással szorosan összefüggő 

személyiségvonások, és egyidejűleg konkrét idegrendszeri struktúrák vagy mechanizmusok 

szerepére is kitérnek. Eysenck korai arousal modelljét követő elképzelésekben több 

párhuzamot fedezhetünk fel. Gray viselkedéses aktiváló rendszere megfeleltethető Zuckerman 

megközelítő mechanizmusának, illetve Cloninger Újdonságkeresésének, ahogyan a 

viselkedéses gátló rendszer a viselkedésgátló mechanizmussal és az Ártalomkerüléssel 

állítható párhuzamba. A megközelítő viselkedések mindhárom modellben a dopamin 

neurotranszmitter rendszer működésének a függvényei, a viselkedésgátlás és a szerotonin 

kapcsolatát tekintve nem ennyire egyértelmű a megfelelés, de mindhárom modell magában 

foglalja a viselkedésgátlás és szerotonerg működések kapcsolatát. Zuckerman és Cloninger a 

viselkedéses gátló mechanizmus és az Ártalomkerülés hátterében elsődlegesnek szerotonin 

transzmisszió szerepét, konkrétan a magas szerotoninszintet hangsúlyozta, Gray a 

viselkedéses gátló mechanizmust inkább agyterületekkel hozza összefüggésbe, de közvetetten 

szintén utal a szerotonerg neurotranszmisszió jelentőségére (Gray 1994, framework). Az 

impulzivitás némiképp eltérő módon jelenik meg a három modellben. Gray a magas BAS 

aktivitáshoz köti, ennek megfelelően magas dopamin aktivitással hozza összefüggésbe. 

Cloninger modelljében az impulzivitás az Újdonságkeresés egyik alfaktoraként szerepel, így 

közvetetten nála is a dopamin rendszerrel függ össze, míg Zuckerman az impulzív szenzoros 

élménykeresést az erős megközelítő és a gyenge gátló mechnizmusok együttes jelenlétével 

magyarázza. Az impulzivitás kiugró értékeit Gray szintén a magas BAS reaktivitás mellett 

megfigyelhető alacsony BIS reaktivitással kapcsolja össze. Feltehetően a TCI kérdőíven 

magas Újdonságkeresés és alacsony Ártalomkerülés pontszámot adó személyek is 

impulzívabbak, mint azok, akiknek csak önmagában magas az Újdonságkeresése. Ezt az 

elképzelést közvetetten támasztja alá Margada és Hansenne vizsgálata, melyben a Gray 
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modelljéhez kifejlesztett BIS/BAS kérdőív (C S Carver és White, 1994) és a TCI skálák 

összefüggéseit elemezték (2007). Eredményeik alapján a BIS értékek jó előrejelzői az 

Ártalomkerülésnek, a BAS értékek pedig jó előrejelzői az Újdonságkeresésnek. 

Gray, Zuckerman és Cloninger modelljeiben egyaránt hangsúlyosan jelenik meg az 

impulzivitás, és mindhárom modellben kiemelt jelentőségű a dopaminerg és a szerotonerg 

neurotranszmitter-rendszerek szerepe vagy külön-külön, vagy együttesen. Cloninger modellje 

kissé leegyszerűsítettnek tűnhet annak köszönhetően, hogy egy személyiség változó mögött 

egyetlen neurotranszmitter rendszer működését feltételezi, ugyanakkor a pszichogenetikai 

vizsgálatokban legkövetkezetesebben a dopaminerg polimorfizmusok és az Újdonságkeresés 

asszociációját sikerült kimutatni. A következő fejezetben a dopamin és szerotonin 

transzmitter-rendszerek és az impulzivitás kapcsolatát vizsgáló kutatásokat tekintem át. 

5.2.6 Az impulzivitás és a dopamin, illetve szerotonin neurotranszmisszió 

összefüggései 

Ebben a fejezetben azokat a humán kutatásokat tekintem át, melyekben a dopamin, illetve a 

szerotonin neurotranszmitterek és az impulzivitás illetve az impulzivitáshoz közeli 

személyiségvonások kapcsolatát vizsgálták.  A humán kutatásokban jóval limitáltabbak a 

lehetőségek a transzmitter rendszerek működésének vizsgálatára az állatvizsgálatokhoz 

képest. Az állatvizsgálatok nehézsége ugyanakkor azok korlátozott átültethetősége a humán 

viselkedésekre. A humán vizsgálatok több irányból közelíthetnek a transzmitter rendszerek 

működésének feltárásához. Az egyik lehetőség, hogy olyan betegségeket vizsgálunk 

melyekről már tudjuk, hogy valamely transzmitter rendszerben megnyilvánuló működési 

zavar része a kórképnek. A dopamin rendszer esetében ez leggyakrabban a Parkinson kór és a 

Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, a szerotonin rendszernél pedig a hangulatzavarok, 

öngyilkossági kísérletek, illetve olyan személyiségzavarok, amelyeknek az impulzivitás és az 

agresszió vezető tünete. A betegcsoportokkal dolgozó vizsgálatokban összehasonlíthatóak a 

transzmitter funkciók az egészségesekével, illetve a transzmitterekre ható gyógyszerek 

beállítása előtti és utáni transzmitter funkciókkal. Egy további lehetőség egészséges 

személyek transzmitterszintjeinek manipulálása vagy pszichoaktív szerekkel, vagy speciális 

táplálással. Ezekben a vizsgálatokban az impulzivitás egyaránt mérhető kérdőíves és 

viselkedéses módszerekkel. Végül bizonyos esetekben a posztmortem vizsgálatok is fontos 

adalékkal szolgálhatnak a transzmitter funkciók megismerésében, ezt leginkább 
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öngyilkosságok kapcsán vizsgálják, ahol maga az öngyilkosság diagnosztikai relevanciával 

bír. 

A dopaminrendszer és az impulzivitás vizsgálatai 

A dopaminerg transzmisszió és az impulzivitás összefüggésének egyik bizonyítéka a 

Parkinson-kórban szenvedő személyek vizsgálataiból származik, akik dopaminrendszert 

serkentő farmakoterápiában részesülnek. A levodopa illetve D2 és D3 receptor agonista 

kezelést követően a Parkinson-kóros beteg egy részénél kényszeres szerencsejáték, vásárlási 

és falásrohamok, illetve hiperszexualitás jelenik meg (O'Sullivan, Evans, és Lees, 2009). Ezek 

a viselkedéses tünetek legalább részben megfelelnek a DSM-V Diszruptív, impulzuskontroll 

és a viselkedészavarokhoz tartozó diagnosztikai kritériumainak. A Parkinson-kór kezelése és 

az impulzivitás közötti összefüggés azonban ellentmondásos. Az említett impulzív 

viselkedéseket manifesztáló páciensek jutalomkésleltetése gyengébb, mint a 

kontrollszemélyeké, vagyis inkább a rövidtávú és kisebb, mint a hosszú távú és nagyobb 

jutalmakat részesítik előnyben. Ugyanakkor nem mutatnak szignifikáns eltérést a 

kontrollszemélyekhez képest abban a tekintetben, hogy mennyire képesek megtanulni  az 

ingerek jutalmazó értékét, vagyis azt, hogy egy adott inger mekkora valószínűséggel jelez 

potenciális jutalmat (Housden, O'Sullivan, Joyce, Lees, és Roiser, 2010). Tehát a D2 illetve 

D3 receptorok által mediált transzmisszió a Parkinson-kór kezelése során megjelenő impulzív 

tünetek egy részét magyarázza (a jutalomkésleltetés gyengülését).   

Az ADHD és a dopaminrendszer összefüggéséről rendkívül sok tanulmány készült az elmúlt 

évtizedekben, melyek között egyaránt találhatóak a dopamin szintet manipuláló kutatások és 

kandidáns génvizsgálatok. Az ADHD farmakoterápiájában stimuláns szereket alkalmaznak, 

metilfenidátot vagy amfetamint, melyek növelik a dopaminszintet a szinapszisokban. Ez a 

kezelés az ADHD-val diagnosztizált páciensek jelentős részénél csökkenti az impulzivitást. A 

dopaminszint és az ADHD összefüggései azonban kevéssé egyértelműek. A vizsgálatok egy 

része azt mutatja, hogy az egészséges kontrollszemélyekhez képest az ADHD-s pácienseknél 

kisebb a metilfenidát adminisztrációja melletti dopaminszint növekedés (Volkow, és mtsai., 

2007), vannak azonban ezzel ellentétes eredmények is (Rosa-Neto, és mtsai., 2005). A 

kandidáns génvizsgálatok a DAT1 dopamin transzporter gén polimorfizmusainak, a dopamin 

receptorok polimorfizmusainak és a diagnózis, illetve a diagnózis valamely 

megnyilvánulásának asszociációját elemzik (Bellgrove, Hawi, Kirley, Gill, és Robertson, 

2005, Gabriela, és mtsai., 2009, Hoogman, és mtsai., 2013, Kieling, Roman, Doyle, Hutz, és 

Rohde, 2006, Y. Li, és mtsai., 2013, Iris Manor, és mtsai., 2004, Sharp, McQuillin, és 



34 

 

Gurling, 2009, Yatsuga, és mtsai., 2014). Ezek a vizsgálatok megint csak gyakran 

inkonzisztens eredményeket nyújtottak, ami részben módszertani okokra vezethető vissza. Az 

egyike ezeknek a változó elemszám, mivel a korai vizsgálatok gyakran igen kis mintával 

dolgoztak, egy másik fontos tényező pedig, hogy még ha ugyanazokat a géneket is vizsgálták 

a különböző kutatások, különböző polimorfizmusokat elemeztek.  

A dopamin szint manipulálását alkalmazó kutatások szintén inkonzisztens eredményekhez 

vezettek, ami érthető abból a szempontból, hogy az alkalmazott stimuláns szerek nem 

szelektíven a dopaminszintre hatnak. A metilfenidát  egyaránt növeli a szinaptikus dopamin és 

noradrenalin szinteket, az amfetamin pedig ezeken felül szerotoninszint növekedést is okoz 

(Kuczenski és Segal, 1997). A levodopát illetve dopaminszintet befolyásoló étrendet illetően 

is felmerül a hatások szétválasztásának problémája, mivel a noradrenalin bioszintézisében a 

kiinduló vegyület a dopamin. Emellett azt, hogy a dopaminszint növelés hogyan változtat a 

személyek impulzivitásán, a dopamin egyénenként változó alapszintje is befolyásolhatja, 

melyben a genetikai tényezők és a környezeti hatások (például korábbi szerhasználat) is 

szerepet játszanak. Egy vizsgálatban az amfetaminhoz mind hatásában, mind szerkezetében 

nagyon hasonló stimuláns vegyület, a metamfetamin rendszeres használatával együttjáró 

csökkent D2 receptor hozzáférhetőséget mutattak ki (Volkow, és mtsai., 2001). Egy másik 

vizsgálat eredményei szerint a rendszeres stimuláns használók a kontroll személyekhez 

viszonyított megnövekedett kérdőíves impulzivitással (BIS-11) jellemezhetőek (Ersche, 

Turton, Pradhan, Bullmore, és Robbins, 2010). Buckholtz és mtsai vizsgálatában a D2 és D3 

dopamin receptorok hozzáférhetősége, az impulzivitás és az amfetamin indukálta dopamin 

felszabadulás összefüggését elemezték (2010). Eredményeik szerint a BIS-11-el mért magas 

impulzivitású személyek alacsonyabb D2 és D3 receptor hozzáférhetőséggel jellemezhetők, 

és amfetamin hatására nagyobb szinaptikus dopaminszint emelkedéssel reagálnak.  

Összességében elmondható, hogy a dopaminerg neurotranszmisszió és az impulzivitás 

kapcsolata összetett, és még sok tekintetben feltáratlan. Az impulzivitás különböző aspektusai 

eltérő összefüggést mutatnak a dopaminszinttel, a jutalomkésletetést gyengíti például a 

levodopa kezelés, az SSRT-ben
1
 mutatott teljesítménnyel viszont nem mutat összefüggést 

                                                 
1
 Az SSRT (Stop Signal Reaction Time Task) az impulzivitás egyik viselkedéses mérőeszköze, ami egy speciális 

válaszgátlási helyzetet prezentál. Az SSRT a Go/-No-go feladat egy változata. A Go/No-go feladatban a 

vizsgálati személyek egy bizonyos jelzés (Go - pl. egy képernyőn megjelenő karakter ) megjelenését követően 

kell adnia egy választ (megnyomni egy gombot), a próbák egy részében viszont megjelenik egy Stop jel is (No-

go), vagy a Go jellel együtt vagy előtte, és ekkor le kell gátolnia a választ a személynek. Az SSRT-ben a Stop jel 

azonban a Go jel után jelenik meg és ez nehezíti a válasz gátlását. Az SSRT paradigmában a Go és Stop jel 

közötti időtartam a válaszgátlás sikerességének függvényében dinamikusan változik. 
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Parkinson-kórban (Obeso, Wilkinson, és Jahanshahi, 2011). A kérdőíves vizsgálatokban 

azonban az amfetaminnal indukált dopaminszint emelkedés és az alacsony D2/D3 

hozzáférhetőség magasabb impulzivitással jár együtt (Buckholtz, és mtsai., 2010). A dopamin 

szint és az impulzivitás kutatásai sokrétűek és csak közvetetten hozhatóak egymással 

összefüggésbe.  

 A szerotoninrendszer és az impulzivitás vizsgálatai 

A szerotonin rendszer és az impulzivitás közötti összefüggés egyik korai vizsgálata Soubrié 

nevéhez fűződik (1986a). Vizsgálatában kimutatta, hogy az alacsony szerotonin szint inkább a 

viselkedéses gátlás csökkenésével, nem pedig a szorongás csökkenésével függ össze ahogyan 

ezt korábban feltételezték. Az elmúlt évtizedekben számos olyan publikáció jelent meg, 

amelyben a szerotonin transzmisszió és a személyiség összefüggését tárgyalták. Az egyik 

elterjedt vizsgálati módszerben szelektív szerotonin visszavétel gátló anyagok és 

személyiségváltozók együttjárását elemzik (C. S. Carver és Miller, 2006). Ezeknek a 

vizsgálatoknak jelentős része klinikai mintákat alkalmaz,  melyekben nehezen 

szétválaszthatóak a farmakoterápiás és az egyéb terápiás hatások. Rendelkezésre állnak 

azonban egészséges személyekkel végzett vizsgálati adatok is. Egy vizsgálatban négyhetes 

paroxetin
2

 kezelésen átesett személyek alacsonyabb pontszámot adtak a Buss-Durkee 

Agresszió Kérdőíven és kevesebb negatív affektusról számoltak be a Pozitív és Negatív 

Affektivitás Kérdőív (PANAS) alapján (Knutson, és mtsai., 1998). Egy hasonló kutatásban 

citalopramot adtak a  vizsgálati személyeknek, a személyiség méréséhez pedig a TCI kérdőív 

rövidített változatát használták. Ebben a vizsgálatban az  Önirányítottság karakter skála 

pontszámok mutattak eltérést a kontrollszemélyekhez képest (Tse és Bond, 2001). Knutson és 

mtsai illetve Tse és mtsai tehát az antidepresszánsokkal szerotoninszint emelkedés és az 

impulzivitással kevéssé szorosan összefüggő tulajdonságok együttjárását mutatták ki. A 

fentebb olvasható vizsgálatokból látszik, hogy erősen közvetett bizonyítékokat közölnek az 

impulzivitás és a szerotonin szint kapcsolatáról, mert nem célzottan az impulzivitást mérik, 

hanem inkább az érzelmi állapotokat, agressziót és temperamentum jellemzőket. 

A szerotoninszint manipulációjának egy további lehetősége a triptofán aminosav bevitelének 

a szabályozása. A szervezetben rendelkezésre álló triptofán a szerotonin bioszintézisének a fő 

mennyiségi szabályozó tényezője, vagyis alacsony triptofán bevitel mellett csökken, magas 

triptofán bevitel mellett pedig növekszik a szerotoninszint. Walderhaug és mtsai az impulzív 

                                                 
2
 A paroxetin egy szelektív szerotonin visszavétel gátló típusú antidepresszáns, melyet hangulat- és szorongásos 

zavarokban szenvedő pácienseknél alkalmaznak. Hatását a szinaptikus szerotoninszint növelésén keresztül éri el. 
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válaszadási stílus
3

 és a triptofánbevitel csökkentésének összefüggését mutatták ki 

(Walderhaug, és mtsai., 2002) Egy serdülőkorú nőket vizsgáló kutatásban a triptofán szint 

csökkentését követően szintén impulzívabb válaszadási stílus volt megfigyelhető a 

Folyamatos Teljesítmény Teszten (Continuous Performance Test, CPT) (Fikke, Melinder, és 

Landrø, 2013). Dougherty és mtsai vizsgálatában szintén a triptofán depléció és a 

viselkedéses impulzivitás mérőeszközök összefüggését mutatták ki, ugyanebben a 

vizsgálatban a BIS-11-el mért impulzivitásra azonban nem volt hatása a triptofánszint 

csökkentésnek (Dougherty, Richard, James, és Mathias, 2010).  Cleare és Bond vizsgálatában 

alacsony és magas agresszivitású csoportokba sorolták  a személyeket és azt tapasztalták, 

hogy a magas agresszivitásúak megnövekedett agresszivitással, ellenségességgel és 

irritabilitással reagáltak a triptofán megvonására, míg az alacsony agresszivitású csoportban 

nem volt ilyen különbség (Cleare és Bond, 1995). További vizsgálatok is megerősítették a 

triptofán depléció és az agresszivitás növekedésének összefüggését (Bjork, Dougherty, 

Moeller, és Swann, 2000, Marsh, Dougherty, Moeller, Swann, és Spiga, 2002). Az 

impulzivitás és a triptofán bevitel szabályozásának összefüggése kevesebb figyelmet kapott, 

illetve ezekben a vizsgálatokban többnyire viselkedéses mérőeszközöket alkalmaztak, a 

kérdőíves kutatások elsősorban az agresszióra fókuszáltak. Ennek megfelelően ezek a 

vizsgálati eredmények ugyan lehetnek hasznos adalékok, de a dopamin rendszerrel végzett 

fentebb említett kutatásokhoz hasonlóan csak közvetetten támasztják alá szerotonin szint  

impulzivitásban betöltött szerepét. 

A pszichoaktív szerek és az impulzivitás vizsgálatiban a 3,4-metiléndioximetamfetamin 

(MDMA) szerepe merült fel. Állatvizsgálatok alapján a hosszan fennálló MDMA fogyasztás a 

szerotonin rendszer tartós megváltozásához vezet, a szerotonerg neuronok 

axonterminálisainak károsodását okozza (Frederick és Paule, 1997, McKenna és Peroutka, 

1990). A szerotonintranszmisszió tartós MDMA fogyasztás melletti megváltozása humán 

kutatásokban is megerősítést nyert: az MDMA fogyasztók cerebrospinális folyadékában 

csökkent mennyiségű 5-hydroxyindolecetsav (5-HIAA) koncentrációt írtak le (Ricaurte, 

Finnegan, Irwin, és Langston, 1990). Az 5-HIAA a szerotonin bomlásterméke, melynek 

gerincvelői koncentrációjából következtetni lehet a központi idegrendszeri szerotoninszintre. 

Az MDMA fogyasztók a korábban pszichoaktív szereket nem fogyasztó személyekhez képest 

a viselkedéses és kérdőíves mérésekkel egyaránt nagyobb impulzivitást mutatnak, emellett 

                                                 
3
 Az impulzív válaszadási stílus a viselkedéses mérőeszközökön mutatott válaszgátlás csökkenését jelenti, 

Walderhaug és mtsai vizsgálatában a Folyamatos Teljesítmény Teszten adott impulzív hibázások 

megnövekedésére utal. 
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egy dózisfüggő hatás is megfigyelhető: azok akik több MDMA-t fogyasztanak, 

impulzívabbak a kevesebbet fogyasztóktól (M. J. Morgan, 1998). Az MDMA használat és az 

impulzivitás vizsgálatai konzisztensen utalnak az alacsony szerotonin szint és az impulzivitás 

kapcsolatára. Ugyanakkor lényeges korlátja ezeknek a kutatásoknak, hogy gyakran olyan 

szerhasználó mintákat vizsgálnak, melyek párhuzamosan több tudatmódosító szert használtak, 

nem csak MDMA-t. Ezen felül rendelkezésre állnak arra vonatkozóan is adatok, hogy más 

pszichoaktív szerek rendszeres fogyasztása nagyobb impulzivitással jár együtt, mint az 

MDMA fogyasztás (Clark, Roiser, Robbins, és Sahakian, 2009).  

A szerotonin és az impulzivitás kapcsolatát öngyilkossági kísérletekkel összefüggésben is 

vizsgálták. Mann és mtsai tanulmányában egy viszonylag nagy pszichiátriai beteg mintán 

vizsgálták az öngyilkossági kísérletek, a betegségtörténet, a diagnózis és pszichológiai 

változók (agresszió, impulzivitás, családtörténet, szerhasználat) összefüggését (Mann, 

Waternaux, Haas, és Malone, 1999). Azok a páciensek, akiknek a betegségtörténetében 

öngyilkossági kísérlet szerepel, nagyobb impulzivitás pontszámot adtak a Barratt Impulzivitás 

Skálán. Az impulzivitás öngyilkossági kísérletekben betöltött szerepét további vizsgálatok is 

igazolták, melyek szintén kérdőíves módszereket (BIS) alkalmaztak (Corruble, Benyamina, 

Bayle, Falissard, és Hardy, 2003, Corruble, Damy, és Guelfi, 1999). A szerotonin és az 

öngyilkosság kapcsolatát először Asberg és mtsai mutatták ki: azok, akiknek több 

öngyilkossági kísérlet szerepel a kórelőzményében, alacsonyabb cerebrospinális 5-HIAA 

szintet mértek (1976). Ugyanebben a kutatásban a kísérletek agresszív természete és a 

csökkent 5-HIAA szint összefüggését is kimutatták (Åsberg, Träskman, és Thorén, 1976). 

Erőszakos öngyilkossági kísérleteket
4

 elkövető személyekben a vérplazma csökkent 

szerotonin és 5-hidroxiindolecetsav szintjét írták le (Spreux-Varoquaux, és mtsai., 2001). 

Befejezett öngyilkosságot elkövető személyek posztmortem vizsgálata során csökkent agyi 

szerotonin, illetve szerotonin transzporter szinteket azonosítottak (Mann, Brent, és Arango, 

2001).  Audenaert és mtsai összefoglaló tanulmányában azokat a  képalkotó eljárásokkal 

dolgozó kutatásokat tekintik át, melyekben szerotonin funkciók szuicid páciensekben 

végbemenő változásait vizsgálták (Audenaert, Peremans, Goethals, és van Heeringen, 2006). 

Az áttekintés alapján a cerebrospinális 5-HIAA szint csökkenés mellett az impulzív 

szuicídiumokban az 5-HT2A receptorok megnövekedett hozzáférhetősége figyelhető meg.  Az 

öngyilkossági kísérletekben szerepet játszó szerotonerg polimorfizmusok összefoglaló 

                                                 
4
 Erőszakos öngyilkossági kísérletnek tekinthetőek a magasból leugrással, vágással, önakasztással vagy 

fegyverrel elkövetett öngyilkossági kísérletek. 
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tanulmánya az HTTLPR, a MAO-A és a HTR2A gének polimorfizmusainak illetve a stresszes 

életesemények interakcióiról számol be (Antypa, Serretti, és Rujescu, 2013).  

A szerotonin és dopamin funkciók impulzivitásban betöltött szerepének áttekintéséből az 

derül ki, hogy számos eltérő eszközökkel és módszerekkel dolgozó kutatás igazolja mind a 

dopamin, mind pedig a szerotonin meghatározó jelentőségét. Ugyanakkor a dopamin 

neurotranszmitter rendszer működésének impulzivitásra gyakorolt hatása kevéssé tisztázott, 

gyakoriak az inkonszintens eredmények, míg a szerotonin esetében egyértelműbben utalnak 

az eredmények a szerotonin hipofunkció és az impulzivitás kapcsolatára. A következő fejezet 

a dopamin és szerotonin neurotranszmitter rendszerek genetikai komponenseit és 

polimorfizmusaikat tekinti át. 

5.3 A humán genom egyedi variabilitása  

5.3.1 Humán genom projektek 

Az első humán genom projekt (HGP) egy 1989 és 2003 közötti nemzetközi kutatási projekt 

volt, mely elsődleges céljául a teljes emberi genetikai információ megfejtését állította. A 

projekt indulásakor az akkori technológiával, bázispáronkénti egydolláros költséggel évi 

100000 bázisbár szekvenálási sebességgel az emberi genom 3 milliárd bázispárjának 

megszekvenálása 3 milliárd dollárt és 30000 évet igényelt volna. Annak köszönhetően 

azonban, hogy az államilag támogatott kutatás mellett elindult egy magántőkéből 

finanszírozott teljes genom projekt is, a köztük kialakult verseny felgyorsította a technológiai 

feljődést, így végül a szekvenálás ideje mindössze 13 évre rövidült, az eredeti költség mellett. 

Ráadásul a nemrégiben kifejlesztett „új generációs szekvenálás („next generation sequencing, 

NGS)” az előző eljárásokhoz képest teljesen más módszertani megközelítést alkalmaz, mely 

lehetővé tette a DNS szekvenálás időigényességének  költségének további rohamos 

csökkenését. A Humán Genom Projektnek, és az utána következő genom projekteknek 

eredményeképpen számos olyan kérdésre kaphattunk választ, amelyek régóta foglalkoztatták 

a tudományos közösséget. Kiderült, hogy génjeink száma a korábbi becslésekhez képest jóval 

alacsonyabb: az HGP indulásakor 100 ezer génre becsülték, a 2001-es első munkaverzió 

elkészültével 30-40 ezerre, napjaink - jóval pontosabb- becslései 18-21 ezer génnel 

számolnak. Eközben a gének szerkezetéről is bővültek az ismereteink, amelyekkel 

magyarázhatóvá vált, hogy ilyen kevés gén hogyan kódolhat ettől sokkal nagyobb számú 

fehérjét. Fény derült arra is, hogy génjeink a genomunknak egy kisebb részén – 

megközelítőleg 5 %-án helyezkednek el (Lander, és mtsai., 2001). Egy további eldöntetlen 
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kérdés volt, hogy vajon mennyire különbözik két genetikailag nem rokon ember genomja. 

Korábban azt gondolták, hogy ez a különbség 0.1 % körüli, azonban az első két egyedi humán 

genom projekt, melyben egyetlen személy mindkét kromoszómaszettjét  analízálták- azt 

mutatta, hogy a különbség legalább 0.5 %. Érdekes megjegyezni, hogy a két személy akik 

genomját először  vizsgálták a DNS kettős spirálját felfedező James Watson (Wheeler, és 

mtsai., 2008) és az alternatív humán genom projektet vezető Craig Venter (Levy, és mtsai., 

2007)  volt. 

5.3.2 Mutációk és polimorfizmusok 

Az egyes emberek közti genetikai eltéréseket két csoportba szokás osztani. Azokat a genetikai 

változatokat, melyek 1%-nál ritkábban fordulnak elő a populációban, mutációknak nevezzük. 

Az ennél gyakoribb változatok az ún. polimorfizmusok. Ez az elnevezés arra utal, hogy míg a 

mutációk rendszerint betegséget kódolnak, a polimorfizmusok csupán genetikai változatok (J. 

G. Taylor, Choi, Foster, és Chanock, 2001). Az újabb polimorfizmusok azonosítása jelenleg is 

zajlik, egyelőre azonban még számos polimorfizmus funkciója tisztázatlan, mert a 

polimorfizmusok leírása és a funkcionális elemzésük nem szükségszerűen egyszerre történik. 

A polimorfizmusokat két fő csoportra oszthatjuk, az egypontos nukleotid polimorfizmusok 

(single nucleotide polymorphism, SNP) esetében egyetlen bázispár jelenti a különbséget. A 

hosszúság polimorfizmusok (vaiable number of tandem repeats, VNTR) egy ismétlődő DNS 

szakasz hosszára utalnak. Emellett léteznek kópiaszám polimorfizmusok, duplikációk, 

inzerciók, deléciók, melyek mind a genetikai variabilitás valamilyen formáját jelentik.  

Az SNP a leggyakoribb polimorfizmus típus és a genetikai változatosság nagy részéért ez a 

típus felelős. Az SNP-k általában a kódoló régión kívül esnek, esetleg az exonokban 

találhatók, de nem okoznak aminosav cserét, vagy a kódoló régióban vannak, azonban nem 

járnak aminosav cserével. A VNTR polimorfizmusok az SNP-knél kisebb arányban fordulnak 

elő, viszont elemzésük számos genetikai vizsgálat alapja. Mivel az egyes hosszúság variánsok 

örökletes allélokként viselkednek, segítségükkel történik a személyek genetikai alapú 

azonosítása. 

A súlyos öröklődő betegségek rendszerint mutációk eredményei (sarlósejtes anémia, 

Huntington-kór, fenilketonúria stb.). Mivel a mutáns allélváltozat nem képes elterjedni, ezek a 

betegségek ritkák. Az ilyen betegségek egy speciális lehetőséget nyújtanak egyes gének 

szerepének megismerésére, mert a génkifejeződés sérülésével vagy kiesésével 
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következtethetünk az adott gének funkcióira. Ezek az információk segíthetnek a korai 

genetikai diagnózis illetve megfelelő génterápiás gyógyszerek kifejlesztésében.  

A gyakori genetikai variációk nem betegségeket, pusztán betegséghajlamokat kódolnak. A 

komplex humán jellemzők – mint amilyenek a személyiségvonások, testi és pszichiátriai 

betegségekre való hajlam – általában erősen komplex öröklődésűek – azaz kialakulásukhoz a 

környezeti tényezőkön kívül nem egy-egy, hanem rendszerint több száz gén variációi járulnak 

hozzá. Emiatt az egyes gének kis hatásúak és egy bizonyos betegségnek számos különböző 

rizikófaktora lehet, hasonlóan egy-egy pszichológiai jellemzőre sok gén hathat.  

5.3.3 Genetikai asszociáció vizsgálatok 

A komplex öröklődésű betegségek, rendellenességek vagy jellegek általában poligénesek, 

melyeket a genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatása jellemzi. A genetikai faktorok 

azonosítása asszociáció vizsgálatokkal történik. A genetikai asszociáció arra a jelenségre utal, 

hogy két vagy több jellemző a véletlennél nagyobb valószínűségű együttjárást mutat. Ez lehet 

két fenotípusos jellemző is. A genetikai asszociáció egy (vagy több) genetikai variáns és egy 

(vagy több) fenotípusos jelleg együttjárását jelenti.  Ha genetikai polimorfizmusok az adott 

kromoszómán belüli közelségük miatt a véletlennél nagyobb valószínűséggel fordulnak elő 

együtt, genetikai kapcsoltságról beszélünk (linkage). Az asszociáció vizsgálatok két típusa a 

teljes genom asszociációelemzés (Genom Wide Association Study – GWAS) és a kandidáns 

génvizsgálat.  

A GWAS esetében a teljes genom több százezer pontján jelölnek ki SNP markereket, és azt 

vizsgálják, hogy mely SNP-k mutatnak asszociációt egy vizsgált tulajdonsággal. Az 

asszociációt mutató SNP-k jelölik ki azt a kromoszomális régiót, melynek részletes 

elemzésével deríthetőek fel azok a gének, amelyek összefüggésbe hozhatóak a tulajdonsággal. 

Ezek az elemzések csak nagy minták alkalmazásával végezhetőek el, ennek köszönhetően a 

GWAS vizsgálatok rendkívül költségesek.  

A kandidáns génvizsgálatok esetében kisszámú konkrét gén változatai és különböző humán 

jellemzők kapcsolata elemezhető. Ennek a vizsgálati módszernek az alkalmazásához 

előzetesen, elméleti alapon jelölik ki azokat a géneket, melyekről feltételezhető, hogy az adott 

jellemzőt befolyásoló fehérjéket kódolnak. Erre példa, amikor hangulatzavarok, vagy affektív 

jellemzők kutatásában az antidepresszáns gyógyszerek támadáspontjainak genetikai 

komponenseit vizsgálják. A két vizsgálati módszer össze is kapcsolódhat: a GWAS 
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eredményeként meghatározott kromoszomális régióból (kandidáns kromoszomális régió) 

választanak ki géneket a kandidáns gén asszociáció vizsgálatokhoz. 

5.3.4 Neurotranszmitter gének szerepe az impulzivitásban  

Az impulzivitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai kapcsán rendszerint a monoamin 

neurotranszmitter rendszerek génjei, ezen belül is a szerotonerg és a dopaminerg gének 

kerülnek előtérbe. Mindkét vegyület jelen van a perifériás területeken is, jelen dolgozat 

azonban a központi idegrendszerben betöltött szerepükre fókuszál. A dopamin és a szerotonin 

transzmisszió igen szorosan kapcsolódik bizonyos pszichés szabályzó folyamatokhoz, ezen 

felül ezek a struktúrák a fő támadáspontjai a legtöbb pszichoaktív szernek, ideértve a 

pszichiátriai gyógyszereket és a rekreációs szereket is.  A dopamin a katekolamin család tagja, 

egyben a noradrenalin és az adrenalin prekurzora. A központi idegrendszerben betöltött 

szerepe igen szerteágazó, részt vesz a tanulás, a munkamemória, a figyelem, hangulati 

folyamatok, alvás, jutalom, büntetés, motiváció, akaratlagos mozgás, kogníció és viselkedés 

szervezésében. Dopaminerg neuron főként a ventrális tegmentális áreában, a substantia nigra 

pars compactában és a hipotalamusz infundibuláris magvaiban találhatóak.  A dopaminerg 

neuronok neurotranszmitter rendszert alkotnak, axonjaik projekciói az agy nagy területeire 

terednek ki, ezek alapján négy dopaminerg pályát különítünk el: a mezokortikális, a 

mezolimbikus, a nigrostriatális és a tuberoinfundibuláris dopamin pályákat. A mezokortikális 

pálya a ventrális tegmentális áreát köti össze az agykéreggel, a sejttestek a VTÁ-ban 

helyezkednek el és a prefrontális kortexbe projektálnak axonokat. A mezolimbikus pálya a 

VTÁ-ból projektál axonokat a nucleus accumbensbe. A nigrostriatális pálya substantia 

nigrából indul a neostriátumba, a nucleus caudatusba és a putamenbe. A tuberoinfundibuláris 

pálya a hipotalamuszból vezet a hipofízisbe (Martin, 2003). A szerotonin a központi 

idegrendszerben a hangulat, az éhség, az alvás, a termoreguláció, a fájdalomészlelés és 

bizonyos kognitív funkciók (memória és tanulás) szabályozásában vesz részt.  Az 

idegrendszeri szerotonin jelentős része a raphe magvakban szintetizálódik. Az innen induló 

szerotonerg sejtek axonjai kiterjedt pályarendszer alkotnak. Az alacsonyan fekvő raphe 

magvak projekciói a kisagynál érnek véget, míg a magasan fekvő raphe magvak axonjai az 

agy egész területére projektálódnak. A szerotonin és dopamin pályarendszerek agyi 

elhelyezkedésének vázlatát az 1. ábra mutatja. 
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1. ábra A szerotonin és dopamin pályarendszerek vázlatos ábrája (Varga és Székely, 

2012 nyomán)
5
 

 

Megjegyzés: Az ábra a központi idegrendszer szerotonin és dopamin pályarendszereit mutatja be 

vázlatosan. A zöld vonalak a dopamin pályákat, a lila vonalak a szerotonin pályákat ábrázolják, az 

azonos színnel megjelenített körök a pályarendszerek kiindulópontjait jelzik. 

Neurotranszmitter rendszerek komponensei és polimorfizmusaik 

A neurotranszmisszióban résztvevő és változatos formában megjelenő komponensek a 

receptorok, transzporterek valamint a transzmitterek szintézisében és lebontásában 

közreműködő enzimek. A receptorok biztosítják a transzmitterek számára a fogadó felületet a 

pre- és posztszinaptikus membránon, a transzporterek pedig a transzmitter visszavételéért 

felelősek. A rendelkezésre álló transzmitterek mennyiségének jelentős szabályozói a 

szintetizáló és bontó enzimek. A receptorok és  a transzporterek transzmitter-specifikus 

komponensek, tehát transzmitter-rendszerenként különböznek, kivétel ez alól a dopamin 

transzporter mely a noradrenalin visszavételére is képes.  

Dopaminerg komponensek 

Tirozin hidroxiláz 

A dopamin szintéziséért felelős legfontosabb enzim a tirozin hidroxiláz, ez a képződő 

dopamin mennyiségének elsődleges szabályozója, tehát bármennyi tirozint viszünk be a 

                                                 
5
 Varga G, Székely A (2012). A személyiség genetikai háttere. In B. T.  H. Gy. (Szerk.), Gének, 

gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába. Budapest: Akadémia Kiadó. 
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szervezetbe, csak a jelenlévő tirozin hidroxiláz (TH) mennyiségének függvényében 

keletkezhet dopamin. Az enzimet a tirozin hidroxiláz gén (TPH) kódolja, mely egyaránt 

tartalmaz polimorf régiókat és sokféle mutációja ismert. A gén két változatban van jelen az 

emberben, melyek eltérő kromoszómákon kódolódnak, a TPH1 a periféria, a TPH2 a  

központi idegrendszer szerotonin szintéziséért felel. A polimorfizmusokat számos 

pszichiátriai rendellenesség kapcsán vizsgálták, mint öngyilkosság (Mann, 2003), bipoláris 

affektív zavar (Furlong, és mtsai., 1999) és szkizofrénia (Kurumaji, Kuroda, Yamada, 

Yoshikawa, és Toru, 2001, Thibaut, és mtsai.), az eredmények azonban ellentmondásosak. 

Ezeknek a vizsgálatoknak jelentős része a pszichogenetikai kutatások korai időszakában 

keletkeztek, emiatt kis elemszámmal dolgoztak, másfelől különböző TH polimorfizmusokat 

elemeztek, amelyeknek gyakran hiányzott a funkcionális leírása.  

Dopamin receptorok (D1-D5) 

A dopamin receptorok két fő csoportját különböztetjük meg: a D1-szerű (D1,D5) excitátoros 

és a D2-szerű (D2, D3, D4) inhibitoros receptorokat. Számos kutatás készült DRD1 

polimorfizmusokkal, melyek szkizofréniával (Dmitrzak-Weglarz, és mtsai., 2006, C. Zhang, 

és mtsai., 2010), bipoláris affektív zavarral (Del Zompo, és mtsai., 2007, Ni, és mtsai., 2002) 

feltételezett asszociációját vizsgálták. A DRD2 gén polimorfizmusait széles körben vizsgálták 

elsősorban hangulatzavarokkal és szerabúzussal összefüggésben. DRD2 génvariánsokat 

összefüggésbe hoztak más kórképekkel is, általános feltételezés, hogy a DRD2 mint „jutalom-

gén” vesz részt a neurotranszmisszióban. Zou és mtsai egy 14 tanulmányt összefoglaló meta-

analízisben igazolta az A1A1 genotípus és a hangulatzavarok közötti kapcsolatot (2010). Egy 

pszichiátriai beteg férfiakból álló mintán szignifikáns asszociációt azonosítottak az A1 allél és 

az impulzivitás között (Esposito-Smythers, Spirito, Rizzo, McGeary, és Knopik, 2009). 

Eisenberg és mtsai a viselkedéses impulzivitás és az DRD2 ANKK1 Taq1A polimorfizmus 

közötti asszociációt mutattak ki egészséges egyetemisták mintáján (D. T. Eisenberg, és mtsai., 

2007). A DRD3 gén polimorfizmusai a szkizofrénia (meta-analízis: Nunokawa, és mtsai., 

2010) és kognitív funkciók kapcsán merültek fel. A DRD4 polimorfizmusait vizsgálták a 

leggyakrabban genetikai asszociációvizsgálatokban. Egy gyakran vizsgált polimorfizmus a 

gén harmadik exonjában található 48 bp hosszúságú VNTR polimorfizmus. Annak ellenére, 

hogy számos tanulmány igyekezett a 48 bp VNTR funkcionális leírására, az eredmények a 

mai napig ellentmondásosak. A populációban leggyakrabban előforduló változatok a 4-es és 

7-es ismétlődésű allélok. Shoots és Van Tol vizsgálata szerint a 7-es ismétlődésű allél a 

gyengébb RNS stabilitáson keresztül csökkent receptor sűrűséget eredményez (2003). A 
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funkcionális leírás hiánya ellenére a DRD4 48 bp VNTR nagyszámú asszociáció kutatást 

inspirált, melyek közül több pszichológiai vonásokat vizsgált, köztük a kitartást (Szekely, 

Ronai, és Sasvari-Szekely, 2005), újdonságkeresést (Reist, és mtsai., 2007). Munafó és mtsai 

meta-analízisükben 36 olyan kutatást vizsgáltak, amelyben a DRD4 48 BP VNTR 

polimorfizmus és különböző megközelítő viselkedéssel összefüggő vonások asszociációt 

elemezték, melynek alapján nem tudták megerősíteni a 7-es allél és a megközelítő vonások 

közötti kapcsolatot (Munafo, Yalcin, Willis-Owen, és Flint, 2008). Annak ellenére, hogy 

polimorfizmusokban gazdag, viszonylag kevés kutatás foglalkozott a DRD5 génnel, ADHD-

val való kapcsolatát azonban többször kimutatták.  (Johansson, és mtsai., 2008, I. Manor, és 

mtsai., 2004, Mill, Curran, Richards, Taylor, és Asherson, 2004, Squassina, és mtsai., 2008). 

Dopamin transzporter 

A dopamin transzportert a DAT1 (SLC6A3) gén kódolja, a 3’ UTR régiójában található 40 

bázispár  hosszúságú VNTR polimorfizmusát széles körben vizsgálták. Egy 2007-es meta-

analízis alapján a 10-es ismétlődésű változat meghatározó szerepet játszik az ADHD-ra való 

hajlam kialakulásában (B. Yang, és mtsai., 2007).  

Katekol-O-metiltranszferáz 

A katekol-O-metiltranszferáz enzim felelős a prefrontális dopamin lebontásának jelentős 

részéért. Az enzimet a COMT gén kódolja, melynek 158. kodonjában található a kiemelkedő 

jelentőségű A/G SNP polimorfizmus. Ez az SNP egy valin-metionin aminosav cserét 

eredményez a génben. A G allélhoz köthető valint tartalmazó változat 3-4-szer aktívabban 

bontja a dopamint, mint az A allél által kódolt metionint tartalmazó változat (Lotta, és mtsai., 

1995). Az egyértelmű funkcionális leírásnak köszönhetően számos kórkép és pszichológiai 

jellemző  szignifikáns eredményt kimutató asszociációvizsgálat készült a COMT génnel. Ezek 

között szerepel a bipoláris affektív zavar (Z. Zhang, és mtsai., 2009), öngyilkosság, 

személyiségvonások (Calati, és mtsai., 2011), hipnábilitás (Szekely, és mtsai., 2010) és az 

ópiát dependencia (Z. Demetrovics, és mtsai., 2010). 

Szerotonerg komponensek 

Triptofán hidroxiláz 

A szerotonin szintézis fő mennyiségszabályozó enzime a triptofán hidroxiláz. A perifériás 

triptofán hidroxilázt a TPH1 gén, a központi idegrendszeri triptofán hidroxiláz pedig a TPH2 

gén kódolja. A pszichogenetikai kutatások a TPH1 és TPH2 gének polimorfizmusait egyaránt 

vizsgálják. A TPH kutatások elsősorban a TPH 1 génben elhelyezkedő A218C (rs1800532) és 
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az A799C (rs1799913) polimorfizmusok asszociáció elemzésével foglalkoztak, major 

depresszió (Gizatullin, Zaboli, Jonsson, Asberg, és Leopardi, 2006), szkizofrénia (meta-

analízis: Watanabe, Nunokawa, Kaneko, és Someya, 2007), a borderline személyiségzavar 

(Maurex, és mtsai., 2009, Wilson, és mtsai., 2009) és az öngyilkosság kapcsán (Baud, és 

mtsai., 2009, Galfalvy, Huang, Oquendo, Currier, és Mann, 2009, Koller, és mtsai., 2005). 

Ezek a vizsgálatok ellentmondásos eredményekkel zárultak, nem egyértelmű a TPH 

génvariánsok pszichiátriai  betegségekben betöltött szerepe. 

Szerotonin receptorok 

A szerotonint (5-hidroxitriptamin) az 5HT receptorok fogadják, melyek rendkívül változatos 

formában jelennek meg, összesen 7 fő típus különíthető el (5HT1-5HT7), ez az 5HT3 

kivételével, mindegyik G protein kapcsolt fehérje. Ezek további altípusokba különíthetők el, 

így legalább 14 féle 5HT receptor van jelen a központi idegrendszerben (K. D. Alex és E. A. 

Pehek, 2007). Jelen dolgozatban a magatartás-genetikai kutatásokban ismételten megjelenő 

receptorok gyakran vizsgált polimorfizmusainak bemutatására szorítkozom. Az 5HT1A és 

5HT1B receptorok elsősorban a posztszinaptikus membránon helyezkednek el, mint 

autoreceptorok. Az 5HT1A ingerlése gátolja a sejt tüzelését és a szerotonin szintézist. Az 

antidepresszáns gyógyszerek feltehetőleg az 5HT1A receptor deszenzitizálásán keresztül 

emelik a szerotonin szintet. Az 5HT1B aktivációja gátolja a sejtek szerotonin kibocsátását. 

Egy gyakran vizsgált 5HT1A polimorfizmus a -1019C/G (rs6295). Az SNP funkcionális 

elemzése szerint a G allél fokozza az 5HT1A génexpressziót (Lemonde, és mtsai., 2003). Az 

5HT2A receptor korábban a hallucinogén drogok, újabban pedig az atipikus 

antipszichotikumok kapcsán kapott kiemelkedő figyelmet. A HTR2A gén egyik promoter 

polimorfizmusa (rs6313) szignifikáns asszociációt mutatott alkoholfüggő páciensek 

viselkedéses impulzivitásával. Ezt a polimorfizmust több kutatásban vizsgálták a 

szkizofréniával és hangulatzavarokkal összefüggésben, ellentmondásos eredményekkel. A 

HTR1B polimorfizmusokat leginkább az agresszióhoz kapcsolódó fenotípusokkal vizsgáltak. 

A gén 3’ UTR régiójában található a HTR1B 1997 C/G SNP, mely egy mikroRNS kötőhely 

polimorfizmus. A funkcionális leírás alapján az A allél jelenléte csökkent HTR1B expressziót 

eredményez (K. P. Jensen, és mtsai., 2009), és magasabb agresszióval jár együtt (K. P. Jensen, 

és mtsai., 2009). 

Szerotonin transzporter 

A szerotonin visszavételét a szinaptikus résből a szerotonin transzporter végzi, melyet a  

SERT (SLC6A4) gén kódol. A szerotonin transzporter kiemelkedő jelentőségű az asszociáció 
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vizsgálatokban, mivel a modern antidepresszáns gyógyszerek a szerotonin visszavételének 

gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat, – a transzporter blokkolásával. A kutatások elsősorban a 

gén promoter régiójában előforduló hosszúság-polimorfizmusra fókuszálnak, melynek a 14 

(rövid) és 16 (hosszú) ismétléses változata ismert. A funkcionális leírások szerint a rövid 

lényegesen kisebb, mint a hosszú változat.  Az 5HTTLPR számos pszichológiai jellemzővel 

mutat szignifikáns asszociációt, ezek között szerepel az impulzivitás (Sakado, Sakado, 

Muratake, Mundt, és Someya, 2003), és a  szorongással kapcsolatos személyiségvonások 

(Munafo, és mtsai., 2009).   

Monoamin-oxidáz 

A szerotonin lebontását a monoamin-oxidáz enzim (MAO) végzi. Az enzim két formája 

fordul elő a szervezetben, a MAO-A és a MAO-B. Ezek közük a szerotonint elsősorban a 

MAO-A bontja. A MAO-A szint különbségei a hangulatzavarokkal, szkizofréniával, 

szerhasználattal hozható összefüggésbe. Az első generációs antidepresszáns gyógyszerek a 

monoamin-oxidáz gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat. A monoamin-oxidáz A enzimet a 

MAOA gén kódolja melynek 3’ UTR régiójában előforduló VNTR polimorfizmus a 

funkcionális tanulmányok szerint befolyásolja a génexpressziót: a 3-as ismétlésű változat 

alacsonyabb aktivitású, mint a 3.5 illetve 4-es ismétlésűek. Különböző gén-környezet 

interakciót vizsgáló kutatásokban jelenik meg a MAO-A VNTR, melyeket a negatív 

életeseményekkel és az antiszociális magatartással hoztak összefüggésbe (Caspi, és mtsai., 

2002).  Az impulzivitás és a MAO-A VNTR variánsok kapcsolatát több vizsgálat 

megerősítette (Contini, Marques, Garcia, Hutz, és Bau, 2006, Manuck, Flory, Ferrell, Mann, 

és Muldoon, 2000). 

5.4 Általános célkitűzések 

Az impulzivitás genetikai asszociációvizsgálataiban a Barratt Impulzivitás Skála 11. verzióját 

alkalmazom. Első célkitűzésem a Barratt Impulzivitás Skála magyar nyelvű adaptációja, és 

annak ellenőrzése, hogy az BIS-11 modellje mennyire illeszkedik egy magyar országos 

reprezentatív minta és a genetikai vizsgálatokban alkalmazott felsőoktatási minta adataihoz.  

A korábbi vizsgálatok alapján az impulzivitás a dopamin és szerotonin neurotranszmitter-

rendszerek működésével függ össze, ezek alapján feltételezhető, hogy a dopaminerg és a 

szerotonerg gének állnak részben az impulzivitás örökletességének a hátterében. Az 

asszociációvizsgálatok célja az impulzivitás és dopamin neurotranszmissziójában résztvevő 

három genetikai polimorfizmus a DRD4 48 bp VNTR, a DRD2 ANKK Taq1A és a COMT 
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polimorfizmusok összefüggésének feltárása. A szerotonin rendszeren belül szintén három 

különböző gén egy-egy polimorfizmusa, Val158Met HTTLPR, a HTR1A -1019 C/G és a 

HTR1B 1997 A/G és az impulzivitás asszociációját elemzem.  A szerotonin és a dopamin 

impulzivitásban betöltött szerepét igazoló kutatások alapján a szerotonerg és dopaminerg 

gének együttes összefüggése várható el.  

Az ópiátfüggés genetikai és temperamentummal mutatott korrelátumainak vonatkozásában 

dopaminerg gének és az Újdonságkeresés összefüggése valószínűsíthető. Az ópiátfüggők 

csoportjában magasabb újdonságkeresés, és az elemzett gének kontrollcsoportétól eltérő 

genotípus eloszlása valószínűsíthető.  

6 Módszerek:   

6.1   Eljárás 

A jelen dolgozatban felhasznált adatoknak több kutatás szolgált alapjául (FIRCAR03 

TW007656-01A1, KAB-KT-09-0007, OTKA T048576 OTKA F046788). Ennek megfelelően 

több kutatócsoport közös munkájának köszönhetően jöttek létre a fenotípusos és genetikai 

adatbázisok. Az egészséges személyek impulzivitásának genetikai hátterét elemző kutatásban 

a DNS mintavételt, a tesztbattéria összeállítását illetve a fenotípusos adatbázis elkészítését az 

ELTE PPK pszichogenetikai laboratóriuma készítette, Dr. Veres-Székely Anna vezetésével. A 

labor további munkatársai Halmai Zsuzsa, Katonai Enikő Rózsa, Kótyuk Eszter. A DNS 

minták feldolgozását, a minták tárolását és a genetikai adatbázis elkészítését a Semmelweis 

Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének Molekuláris 

Genetikai Laboratóriuma végezte, Prof. Sasvári Mária vezetésével. A Barratt Impulzivitás 

Kérdőív országos reprezentatív mintán történő magyar adaptációját az Országos Lakossági 

Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) felmérés keretei között végeztük el 

(további munkatársak: Paksi Borbála, Rózsa Sándor, Kun Bernadette, Arnold Petra, Kapitány-

Föveny Máté, Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert). Az ópiátfüggés és a temperamentum 

kapcsolatának genetikai korrelátumai kapcsolódó kutatást az ELTE Addiktológiai Tanszéki 

Szakcsoportja, az ELTE Pszichogenetikai laboratóriuma és a Semmelweis Egyetem Orvosi 

Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének Molekuláris Genetikai 

Laboratóriuma végezte.  
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A felsorolt kutatásoknak mindegyikében önkéntes alapon vehettek rész a vizsgálati 

személyek, mindannyian tájékozott beleegyezésüket adták a vizsgálatokhoz, illetve bármikor, 

a vizsgálatok közben is megtagadhatták a további részvételüket. A tájékoztatás mellett a 

vizsgálatok kezdetekor minden résztvevő aláírt egy beleegyező nyilatkozatot, melyben 

hozzájárultak a genetikai és a kérdőíves adataik felhasználásához. A beleegyező 

nyilatkozatokat és a teljes vizsgálati protokollt az Egészségügyi Tudományos Tanács 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT-TUKEB) jóváhagyta, a vizsgálatok 

megfeleltek a Helsinki nyilatkozat irányelveinek.  

A személyek a nyilatkozat aláírását követően fájdalommentes módszerrel DNS mintát adtak. 

A mintavételezés szájhámsejtek gyűjtésével történt, melyeket mintavételi pálcikák 

segítségével gyűjtöttek a személyek, miután röviden tájékoztattuk őket a pálcikák 

használatáról (a szájüregük oldalsó részeit kellett finoman dörzsölniük körülbelül 30 

másodpercig). A személyek DNS mintavétel után töltötték ki a kérdőíveket, majd a 

vizsgálatok egy részében (az impulzivitás genetikai hátterét egészséges, felsőoktatási mintán 

vizsgáló kutatásban) a tesztbattéria kitöltését követően újabb DNS mintát adtak annak 

érdekében, hogy elegendő genetikai anyag álljon rendelkezésre későbbi elemzésekhez.  

Az összegyűjtött adatokból külön fenotípus és genotípus adatbázis készült, melyekben 

névtelenül, kódolva szerepeltek a vizsgálati személyek.  A DNS mintákat a Semmelweis 

Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének Molekuláris 

Genetikai Laboratóriuma dolgozta fel és tárolta.  

6.2 Az impulzivitás genetikai hátterének vizsgálata 

A minta jellemzői 

A jelen disszertációban bemutatott eredmények három különböző mintán végzett 

elemzésekből származnak. Az impulzivitás genetikai hátterének vizsgálata 687 fő genetikai és 

kérdőíves adataiból adódik, mely egy több ezer fős 2008 és 2013 között felvett minta része. A 

disszertációmban felhasznált 687 főből én körülbelül 5-600 fővel végeztem el az adatfelvételt.  

 

6.2.1 Vizsgálati személyek 

A BIS-11 impulzivitás genetikai összefüggéseinek vizsgálatához alkalmazott minta 

A kutatásban fiatal magyar személyek vettek részt, akiket három felsőoktatási intézményben 

toboroztunk: az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pszichológia szakán, a Rendőrtiszti 
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Főiskolán és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában. 18-33 év közötti személyek 

vehettek részt a vizsgálatban. 687 személy rendelkezett érvényes DNS és BIS-11 impulzivitás 

kérdőív adattal, ennek a mintának 43,4%-a férfi, 56,6%-a nő, átlagéletkoruk 20,70 (±2,4) év. 

A részvevők többsége első- másodéves hallgató volt, így a minta életkori eloszlása 

szignifikánsan eltért a normális eloszlástól (p<0,001, ferdeség: 1,537, csúcsosság: 3,026).  

6.2.2 Eszközök 

Impulzivitás fenotípus 

A Barratt Impulzivitás Skálát Ernest S. Barratt fejlesztette ki, abból a célból, hogy egy 

klinikai és egészséges populációkban egyaránt alkalmazható mérőeszközt hozzon létre, amely 

az impulzivitás különböző aspektusainak a mérésére alkalmas. A kérdőív számos 

változtatáson ment keresztül, változott a tételek száma, a faktorok elnevezése és tartalma. A 

jelenleg is használatban lévő 11-es verzió (BIS-11) a legelterjedtebb impulzivitás kérdőív, a 

Nemzetközi Impulzivitás Kutató Társaság (International Society on Research of Impulsivity) 

beszámolója alapján a kérdőívet legalább 17 nyelvre fordították le idáig. Az impulzivitást a 

Barratt Impulzivitás Skála legújabb, 11. verziójának (Patton, Stanford, és Barratt, 1995) 

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). Az impulzivitás főskála 

pontszám az alskála pontszámok összegéből adódik. A magyar verziót a fordítás-

visszafordítás módszerrel készítettük el, majd a kutatás kezdete előtt egy kisebb, a 

felsőoktatási minta egy kisebb almintáján teszteltük az új fordítás érthetőségét és a 

konzekvens tesztkitöltést.   

Buss Perry Agresszió Kérdőív  

A Buss Perry Agresszió kérdőív a Buss Durkee Agresszió Kérdőív továbbfejlesztett változata 

(Buss és Perry, 1992). A Buss Durkee kérdőív 75 tételes önjellemzéses mérőeszköz, mely két 

skálát tartalmaz, az Agressziót és a Hosztilitást (Buss és Durkee, 1957). A továbbfejlesztésre 

azért volt szükség, mert egyfelől a kérdőívben található hét skála elméleti alapon lett 

meghatározva, a tételek faktoranalízisére  a mérőeszköz kifejlesztésekor nem került sor. A 

későbbi faktoranalízisek ellentmondásos eredményeket nyújtottak. Egy további problémát 

jelentett az igaz-hamis válaszformátum, illetve az itemek besorolása bizonyos skálák alá. A 



50 

 

Buss-Perry agresszió kérdőív szintén egy önjellemzésen alapuló teszt, amely 29 itemmel méri 

egy ötfokú skálán a vonásjellegű agressziót. A főskála mellett 4 alskálát tartalmaz, ezek a 

Fizikai agresszió, a Verbális agresszió, a Düh és a Hosztilitás. A főskála az alskálán elért 

pontok összegéből adódik. A kérdőív kialakításakor a Puss Perry kérdőív 75 iteméből 52 

itemet tartottak meg a szerzők, ezeknek a tételeknek a faktoranalízisét végezték el egy 1253 

fős egyetemista mintán.  

6.3 A Barratt Impulzivitás Skála magyar nyelvű adaptációjának vizsgálata 

6.3.1 Vizsgálati személyek 

A reprezentatív minta adatait A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos 

Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés 

nyújtotta (Paksi, Rózsa, Kun, Arnold, & Demetrovics, 2009). 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) (Paksi, Rózsa, Kun, Arnold, & 

Demetrovics, 2009). Az adatgyűjtésben  3183 személy vett részt, akiket a lakóhelyük, a 

lakóhelyük 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. 

6.3.2 Eszközök 

A BIS-11 magyar adaptációjához alkalmazott országos reprezentatív minta a Barratt 

Impulzivitás Skála mellett a Rövid Tünetkérdőívet (Brief Symptom Inventoryt, BSI), és az 

impulzivitással összefüggő viselkedéses változókat tartalmazta. 

Rövid Tünetkérdőív (BSI) 

A Rövid Tünetkérdőív az SLC-90-R kérdőív rövidített változata, amelyet a pszichológiai 

problémák és pszichopatológiai kórképek önbevalláson alapuló felmérésére fejlesztettek ki 

(Derogatis és Melisaratos, 1983). A válaszadóknak egy 0 és 4 közötti skálán kell értékelniük, 

hogy az elmúlt héten mennyire zavarták őket a különböző tünetek. A tünetekhez tartozó 53 

tétel 9 skálába rendeződik, ezek a Szomatizáció, az Obszcesszív-kompulzív viselkedés, az 

Interperszonális érzékenység, a Depresszió, a Szorongás, a Fóbia, a Hosztilitás, a Paranoid 

ideáció és a Pszichoticizmus. A Szomatizáció az észlelt fizikai panaszokhoz társuló distresszt 

méri.  Az Obszcesszív-kompulzív skála a kényszeres viselkedésre irányul, az interperszonális 
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érzékenység a társas helyzetekben tapasztalt alkalmatlansági és kisebbrendűségi érzésekre 

koncentrál. A Depresszió skála tételei az alacsony fekvésű hangulat felmérésére irányulnak, a 

Szorongás skála a tudatosan megélt feszültséget, nyugtalanságot méri. A Hosztilitás skála az 

irritabilitást és a kontrollálhatatlan indulatokat térképezi fel, affektív, kognitív és viselkedéses 

szempontból. A Fóbia skála a különböző fóbiás szorongásokra kérdez rá, a Paranoia általános 

értelemben értékeli a paranoid élményfeldolgozás jellemzőit, mint a gyanakvást, az 

ellenségességet, a projekciókat. A Pszichoticizmus skála a pszichotikus működés mértékét 

méri fel, az enyhe beszűküléstől és skizoid jellemzőktől a teljes pszichotikus állapotig. Az 

összes alskála átlagpontszámából adódik a Globális súlyossági index (GSI). 

6.4 Az ópiátfüggés és a temperamentum kapcsolatának genetikai 

asszociációvizsgálata 

6.4.1 Vizsgálati személyek 

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.  

6.4.2 Eszközök 

A temperamentum mérése 

A személyek temperamentum profilját a TCI temperamentum kérdőív magyar 

változatával mértük fel (Rózsa, Kállai, és Bánki, 2005). A TCI egy 240 tételes önjellemzéses 

kérdőív, amely négy temperamentum skálát, és három karakterskálát tartalmaz (C. R. 

Cloninger, Svrakic, és Przybeck, 1993). A temperamentum skálák a Újdonságkeresés, az 

Ártalomkerülés, a Jutalomfüggés és  a Kitartás; a karakterskálák az Önirányítottság, az 
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Együttműködés és a Transzcendencia-élmény.  TCI a Tridimensional Personality 

Questionnaire (TPQ) továbbfejlesztett változata, amely 80 tételt tartalmaz, és nem 

szerepelnek benne a Kitartás temperamentum skála illetve a karakter skálák (C. R. Cloninger, 

Przybeck, és Svrakic, 1991).  A jelen vizsgálatban a TCI 56 tételes magyar változatát 

használtam (Rózsa, Kállai, és Bánki, 2005), a temperamentum skálákat értékeltem ki és 

ezekkel végeztem az asszociációelemzéseket, a karakterskálákat nem alkalmaztam.  A 

kérdőív részletes bemutatása, az alapjául szolgáló modell és a kapcsolódó biológiai 

háttérmechanizmusok részletes leírása 5.2.4-ben olvasható. 

 

 

 

6.5 Genetikai módszerek 

6.5.1 A szájhámsejtektől a DNS biobankig 

A DNS mintavétel során arra kértük a részvevőket, hogy fültörlő pálcikákkal dörzsöljék a 

szájüregük belső felületét. Ezt követően az egyedi azonosító számmal; úgynevezett DNS 

számmal ellátott DNS mintavételi csövekbe helyezték a pálcikákat. Ugyanezek a DNS 

számok szerepeltek a személyek által kitöltött tesztbattériákon is. Az adatok az elemzések 

során név nélkül szerepeltek, a genotípus és fenotípus adatok egyesítését a DNS számok 

alapján végeztem. A Semmelweis egyetem Molekuláris Genetikai Laboratóriumában került 

sor a DNS izolálására, mely során mintavételi csövekben tárolt pálcikákról a sejteket 

centrifugálással eltávolították. Ezt követően történt a sejtmembrán feloldása és a DNS 

elválasztása az egyéb molekuláktól, majd a DNS-t alkohol segítségével kicsapták és végül 

eltávolították az oldatból az alkoholt. A DNS oldat az úgynevezett „biobankban” került 

tárolásra, melynek alapján később az adott projekt elemzési szempontjai szerint különböző 

génvariánsok kerültek meghatározásra (genotipizálás). 

6.5.2 Genotipizálás 

Polimeráz láncreakció 

A polimeráz láncreakció (PCR) egy olyan molekuláris biológiai technológia, mellyel rövid – 

legfeljebb 10000 bázispár hosszúságú – DNS szakaszok amplifikálhatók 

(megsokszorozhatóak) későbbi analízis céljából (Sasvári-Székely, Székely, Nemoda, és 

Rónai, 2003). A reakció a PCR készülékben történik, melyben különböző kontrollált 
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hőmérsékleti tartományok mellett mennek végbe a reakció egyes szakaszai. Ehhez szükséges 

néhány további összetevő is, mint például a nukleotidok, melyekből az újonnan létrejövő 

szakaszok felépülnek, a primerek, melyek a megsokszorozandó szakasz elejét és végét 

meghatározzák, az amplifikáló régiót tartalmazó DNS-templát, a polimeráz enzim, és a 

reakció környezeti feltételeit biztosító puffer. 

Hosszúság polimorfizmusok genotipizálása 

A hosszúság polimorfizmusok (VNTR) esetében a képződő DNS termék hossza közvetlen 

jelzi a genotípust. A hossz elektroforézissel határozható meg, melynek során egy géles 

közegben (általában agaróz vagy poliakrilamid) a negatív töltésű DNS szakaszok a pozitív 

töltés felé vándorolnak. A mozgásuk sebessége a szakaszok hosszától függ – minél 

hosszabbak annál lassabban haladnak (Sasvári-Székely, Székely, Nemoda, és Rónai, 2003). 

Egypontos nukleotid polirmorfizmusok genotipizálása 

 

PRC RLFP 

PRC RLFP:Az egypontos nukleotid polimorfizmusok azonosításának egyik lehetősége, hogy 

restrikciós enzimek felhasználásával hosszúság polimorfizmusokká alakítják őket. Ehhez 

restrikciós endonukleáz enzimek szükségesek, melyek rövid (4-8 bázispárból álló) DNS 

szakaszokat ismernek fel, és az SNP jelenlététől vagy hiányától függően eltérő hosszúságú 

fragmentumokra hasítják az adott DNS szakaszt. Az eltérő hosszúságú szakaszok ezután 

elektroforézissel azonosíthatók. 

A Taq-Man rendszer 

Az SNP genotipizálás egy másik, fejlettebb módja a TaqMan rendszer alkalmazása, mellyel 

sok személy nagyszámú SNP-je jellemezhető rövid idő alatt (Holland, Abramson, Watson, és 

Gelfand, 1991). A TaqMan próba egy olyan oligonukleotid, mely allélonként különbözik, 

tehát az egyik csak az egyik variációhoz, a másik csak a másikhoz csatlakozik, ezek két külön 

fluoreszcens festékkel vannak megfestve, a próba által adott jel pedig akkor válik 

detektálhatóvá, ha az adott DNS szakasz a PCR során amplifikálódik. Ez annak köszönhető, 

hogy a próba 5’ végén található egy flourofór molekula, a 3’ végén pedig egy quencher 

molekula található. A quencher, amíg a fluorofór rész közelében van, elnyomja fluoreszcens 

jelet, ez a hatás azonban az amplifikálódás miatti távolságnövekedéssel – melynek során a 

fluoreszcens próba leválik - megszűnik, és detektálhatóvá válik a fluoreszcens jel. Ehhez a 
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módszerhez valós idejű PCR-t (realtime PCR, RT-PCR) használnak, vagyis minden egyes 

PCR ciklus után mérik a fluoreszcencia intenzitását. Egy 96 cellás tálca segítségével 

egyszerre 94 ember (2 kontroll cella üres) genotipizálható. Az egyes cellákban a különböző 

személyek DNS-e található, a képződő PCR termékek által közvetített jel alapján pedig a gép 

automatikusan azonosítja a személyek genotípusát, melyet az elemző program megjelenít egy 

diagramon (2. ábra). A diagramon minden pont egy személyt jelent, a színkódok pedig a 

genotípusra utalnak: a kék a CC homozigóta, a zöld a CT heterozigóta (a két fluoreszcens jel 

együttes megjelenése esetén), míg a pirosak a TT homozigóta genotípusú személyeket jelzik. 

A két fekete "x" a kontroll cellákat jelzik, melyekbe nem került DNS. Ha a jelek gyengék, 

akkor a pontok (genotípusok) összemosódottabban jelentkeznek. Ezen az ábrán a különböző 

pontok jól látható csoportokban rendeződnek, mely csoportok elkülönülnek egymástól. 

Mindez megbízható mérésre utal (2. ábra). 

2. ábra Valós idejű PCR vizsgálat diagramja 

 

A diagramon a pontok a személyeket reprezentálják, a színek pedig a genotípust jelzik: a kék a CC 

homozigóta, a zöld a CT heterozigóta (a két fluoreszcens jel együttes megjelenése esetén), a pirosak a 

TT homozigóta genotípusú személyeket mutatják. A két fekete "x" a két kontroll cella, ezekben nincs 

DNS. Gyenge jelek esetén a pontok kevéssé elkülönülten jelentkeznek. Ezen az ábrán a különböző 

pontok egymástól láthatóak elkülönülő csoportokba rendeződnek, ez megbízható mérésre utal. 

DNS chip technológia 

A DNS chipek fejlődésével nagymértékben növekszik a vizsgálható SNP-k száma. A 

chipvizsgálatok ugyanazon az elven működnek, mint az imént bemutatott TaqMan rendszer, 
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azzal a különbséggel, hogy az új DNS chipek (DNS microarray) lényegesen kisebb mérési 

területtel rendelkeznek, így sokkal több SNP azonosítható velük (Falus, 2006). Az openarray, 

azaz nyitott chip - technológiával a felhasználó szabadon beállíthatja, hogy mely SNP-ket 

kívánja vizsgálni, így a különböző SNP-k egyszerre is azonosíthatók. A jelen dolgozatban 

bemutatott kutatásban 960 fő 64 db SNP-jét vizsgáltuk a Biotrove open-array rendszer 

segítségével. 

 

6.6 Hardy-Weinberg egyensúly: a genotípusok megbízhatósága 

A pszichológiai mérőeszközök megbízhatóságának tesztelése mellett az asszociáció-

vizsgálatok statisztikai elemzése előtt fontos a genotípus adatok megbízhatóságának 

ellenőrzése is.  Ez többféle eljárással is elvégezhető, melyek közül az egyik a Hardy-

Weinberg Egyensúly (HWE) tesztelése. Ez az eljárás abból a feltételezésből indul ki, hogy 

egyéb evolúciós hatások hiányában a különböző allél és genotípus gyakoriságok generációról 

generációra állandó eloszlást mutatnak (Hardy, 1908). Ennek megfelelően az 

allélgyakoriságokból egy egyszerű függvény alapján meghatározható az elméleti genotípus 

gyakoriság. Ha az elméleti gyakoriság és a mintában mért genotípus gyakoriság nem tér el 

jelentősen egymástól, akkor a minta Hardy-Weinberg egyensúlyban van, ami a mintavétel és 

a genotipizálás megbízhatóságára utal. A Hardy-Weinberg egyensúly meghatározásánál az 

allélgyakoriságokból Khi négyzet próbával határozzuk meg a mért genotípus gyakoriságok és 

a várt elméleti gyakoriságok különbségét, és ha ezek szignifikánsan különböznek egymástól, 

akkor az adott lókuszra nézve a minta nincs Hardy-Weinberg egyensúlyban. 

 

6.7 Statisztikai módszerek 

6.7.1 Genotípusokkal végzett asszociáció elemzések 

A pszichogenetikai asszociáció-vizsgálatokban egyes fenotípusos jellemzők örökletes hátterét 

vizsgálják általában nagyobb, egymással nem rokon személyekből álló minta adatai alapján. 

A személyek DNS mintáin meghatározzák a kiválasztott génvariánsokat (minden 

polimorfizmus esetében lesz egy, az adott személyhez tartozó genotípus adat, melyek 

asszociációját lehet tesztelni egy adott fenotípusra nézve. A genotípus az adott polimorfizmus 

alléljainak a kombinációira utal, meghatározza, hogy egy polimorfizmushoz kapcsolódóan 
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mely két allélt hordozza a személy. A Katekol-O-metiltranszferáz enzimet kódoló COMT 

génben található COMT Val158Met polimorfizmusnak két allélja létezik, metionint 

tartalmazó COMT változatot kódoló A allél, és a valint tartalmazó COMT változatot kódoló 

G allél. A kétallél kombinációjából három genotípus adódik: a homozigóta A/A és G/G, 

illetve a heterozigóta A/G genotípusok. A genotípusokkal végzett asszociációelemzésekben 

egy adott minta pszichológiai változóinak és a genotípus kategóriáknak az összefüggése 

tesztelhető. A genotípus alapú elemzések két modellel végezhetők. Az egyik az allélok 

kodominanciáját feltételezi, ez a gyakoribb, mert legtöbbször nem tudjuk, hogy valamelyik 

allél domináns-e. A másik esetben az egyik allélt dominánsnak tekintjük, ebben az esetben a 

genetikai hatást a domináns allél jelenlétével magyarázzuk, és ennek megfelelőek a domináns 

allélt tartalmazó homo-és heterozigóta genotípusú személyek adatai összevonhatóak. Ilyen 

összevonásokat utólag, az elemzéseket követően is szokás elvégezni, ha az látszik az 

adatokból, hogy a mért pszichológiai jellemző változatossága nem a háromféle genotípussal, 

hanem jellemzően az egyik allél jelenlétével vagy hiányával hozható összefüggésbe.  

6.7.2 Allél alapú elemzések 

Egy további lehetőség az allél alapú elemzés, ilyenkor az egy személyhez tartozó genotípus 

helyett a két allélt, mint két külön adatpontot vesszük figyelembe. Ez olyan vizsgálatokban 

fordul elő, ahol nagyszámú, feltáratlan funkciójú SNP-t elemeznek. Több megfontolás mentén 

dönthetünk az allél, illetve a genotípus alapú elemzés mellett. A különböző génekben elméleti 

alapon kiválasztott egy-egy polimorfizmus esetén általában genotípusok kerülnek elemzésre. 

Ha azonban egy adott génen belüli polimorfizmusok részletesebb elemzése és a fenotípusos 

jellemzővel mutatott összefüggéseik feltárása a cél, leggyakrabban az allél alapú elemzés az 

optimális. Disszertációmban ugyan nem kizárólag funkcionálisan feltárt, de minden esetben 

elméleti alapon kiválasztott polimorfizmusokat elemeztem, génenként egyet, ennek 

megfelelően csak genotípus alapú elemzéseket alkalmaztam.  

6.7.3 Dimenzionális asszociáció vizsgálatok 

A genetikai asszociációvizsgálatoknak a fenotípusos jelleg szempontjából két elrendezése 

lehetséges. Az egyik lehetőség az úgynevezett dimenzionális genetikai asszociáció vizsgálat. 

Ilyenkor egy mintán belül vizsgáljuk a személyeknek valamilyen kvantitatív jellemzőjét, 

például egy önbeszámolós kérdőív segítségével, amely mentén minden személy felvesz egy 

skálaértéket. A csoportokat a genotípus kategóriák mentén alakítjuk ki, és azt teszteljük, hogy 

az egyes genotípus csoportok mentén a mért kvantitatív jellemző átlagértékei különböznek-e. 
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A 3. ábra a dimenzionális asszociációvizsgálatok elrendezését szemlélteti. Az ábra bal oldali 

oszlopa például a 6.7.1 alfejezetben részletezett domináns modell alapján összevont HTR1B 

1997 A/G polimorfizmus G allélját nem hordozó (homozigóta A/A genotípusú) személyek 

átlagos impulzivitás skálaértékét jeleníti meg. A jobb oldali oszlop az A/G heterozigóta és a 

G/G homozigóta genotípusú személyek impulzivitás skálaértékét mutatja (az y hibasávok az 

átlagok standard hibáját jelölik). Amennyiben az ábrán szemléltetett átlagok közötti 

különbség szignifikáns, pszicho-genetikai asszociációról beszélhetünk, megjelölve az 

impulzivitás vonás egy öröklött faktorát: az alacsonyabb impulzivitásra hajlamosító HTR1B 

1997 A/G polimorfizmus G allélját. 

3. ábra: A dimenzionális asszociáció vizsgálatok elrendezése 

 

Megjegyzés: a külső körök a mintákat,a belső körök a személyeket reprezentálják, a bal oldali 

mintában a HTR1B 1997 A/G polimorfizmus G allélját nem hordozó, homozigóta A/A 

genotípusú személyek találhatók, a jobb oldali mintában az A/G heterozigóta és a G/G 

homozigóta genotípusú személyek találhatóak, a mintákat jelző körök fölötti oszlop 

diagramon az egyes genotípus csoportokhoz tartozó BIS-11 főskála átlagértékei láthatók.  
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6.7.4 Eset-kontroll vizsgálatok 

Az eset kontroll vizsgálati elrendezésben két populációból veszünk mintát. Ebben az esetben a 

fenotípusos jelleg egy olyan humán jellemző, amellyel csak az egyik csoport rendelkezik, 

például valamilyen betegség kategória. Ennek megfelelően az adott fenotípusos jelleget 

hordozó minta alkotja a klinikai csoportot, a jelleget nem hordozók pedig a kontrollcsoportot. 

Az eset kontroll elrendezésben azt vizsgáljuk, hogy az egyes genotípusok eloszlása 

különbözik-e a két csoportban. Ez gyakorisági vizsgálatokkal, legtöbbször Khi
2
 próbával 

történik, szignifikáns érték mellett kiszámolható mennyivel gyakrabban fordul elő a rizikó 

illetve a protektív genotípus (vagy allél) az adott csoportban, ezt az értéket nevezzük relatív 

rizikónak. Emellett megadható az esélyhányados (kockázati arány), amely arról ad 

információt, hogy az allélok eloszlása milyen mértékben különbözik az egyes csoportokban. 

Saját disszertációmban eset-kontroll elemzési módszer alkalmazható az ópiátfüggés genetikai 

korrelátumainak a vizsgálatánál, ebben a vizsgálatban az tesztelhető, hogy a COMT 

Val158Met polimorfizmus genotípusainak eloszlása mennyire különbözik a heroinfüggő és a 

kontroll csoport között (7.4 fejezet).  Az eset-kontroll vizsgálatok elrendezését a 4. ábra 

mutatja be. 

4. ábra: Az eset-kontroll vizsgálati elrendezés 

 

 Allélok gyakorisága 

Rizikó allél Protektív allél 

Klinikai csoport a c 

Kontroll csoport b d 

Relatív rizikó = a/b 

Esélyhányados = (a/b)*(c/d) 

Megjegyzés: a mintákat reprezentáló nagy körökben a kis körök színei a genotípus 

kategóriákat jelzik: a fekete körök homozigóta, a fekete-sárga körök pedig heterozigóta 
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formában hordozzák a rizikóallélt, a sárga körök azokat a személyeket jelenítik meg, akik nem 

hordozói a rizikóallélnak.  

 

 

6.7.5 Statisztikai elemzések 

A genotípus alapú pszichogenetikai asszociációkat leggyakrabban varianciaanalízisekkel 

tesztelik. Jelen dolgozatban egy- illetve kétszempontos kovariancia analíziseket (ANCOVA) 

alkalmaztam. Az elemzésekhez az SPSS Statistics 17.0 for Windows 7 © programot 

használtam.  

Az egyes minták Hardy-Weinberg egyensúlyának teszteléséhez a Microsoft Office Excel 

2003 © programot alkalmaztam.  

A BIS-11 kérdőív magyar adaptációjához végzett megerősítő és feltáró faktoranalízisekhez az 

Mplus 6.1 programot használtam. 

A BIS-11 magyar adaptációjához alkalmazott eljárások 

Első lépésben egy megerősítő faktoranalízist végeztem az adatokon. Az eredeti mérési 

modellel végzett elemzés gyenge illeszkedést mutatott, ezért ezt követően olyan elemzési 

módot választottam, amely fokozatosan korlátozó feltételekkel azonosítja a látens struktúrát 

(explorátoros faktoranalízis). Ehhez először véletlenszerűen 3 csoportba (1., 2., 3. minta) 

soroltam a reprezentatív minta személyeit. Az 1. és a 2. mintán egymástól függetlenül 

végeztem el a BIS-11 explorátoros faktoranalízisét. Az 1. és a 2. mintán végzett elemzések 

eredményeire alapozva alakítottam ki egy olyan modellt, melyet a 3. mintán végzett 

konfirmátoros faktoranalízissel ellenőriztem. Ezt követően a 3. mintán végzett konfirmátoros 

faktorelemzést a felsőoktatási mintán is elvégeztem. 

Az így kialakított impulzivitás mérőeszközt BIS-11-R-nek nevezetem el, melynek konvergens 

validitását három különböző mérőeszközzel teszteltem a reprezentatív és a felsőoktatási 

mintán. A reprezentatív mintán a BIS-11-R impulzivitásfaktorainak, a Rövid Tünetkérdőív 

skáláinak, valamint néhány viselkedéses változónak az összefüggését teszteltem. Az 

alkalmazott viselkedéses változók a nem és a kor mellett a dohányzás, az alkoholfogyasztás, 

és a rendszeres testedzés voltak. A felsőoktatási mintán a BIS-11-R és a Buss Perry Agresszió 

kérdőív összefüggéseit teszteltem. A konvergens validitás ellenőrzéséhez MIMIC (Multiple 

Indicators and Multiple Causes) modellt alkalmaztam. A MIMIC tulajdonképpen egy olyan 
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faktoranalízis, amelybe kovariánsok is bevonhatók. A konstruktum validitás ellenőrzéséhez 

szintén az Mplus 6.1 programot használtam.  

 

7 EREDMÉNYEK  

7.1 A BIS-11 kérdőív magyar verziójának kidolgozása 

Az impulzivitást mérő önbeszámolós mérőeszközök közül az egyik legelterjedtebb a Barratt 

Impulzivitás Skála (Patton, Stanford, és Barratt, 1995). A BIS kezdeti formájában az impulzus 

kontroll számos különböző dimenzióját mérte, köztük a viselkedéses, kognitív és fiziológiai 

faktorokat. A BIS jelenleg használatban lévő, 11-es változata 30 tételből áll, melyek a szerzők 

pszichometriai elemzései alapján hat elsőrendű és 3 másodrendű faktorba csoportosulnak. Az 

elsőrendű faktorok a Figyelem és a Kognitív instabilitás (melyek együttesen alkotják a 

Figyelmi Impulzivitás másodrendű faktort), a Motoros Impulzivitás és a Kitartás (ezek együtt 

alkotják a Motoros Impulzivitást), illetve az Önkontroll és a Kognitív Komplexitás (melyek a 

Tervezés Hiánya másodrendű faktor összetevői). 

A BIS-11 pszichometriai elemzései azonban gyakran eredményeztek ettől eltérő 

faktorstruktúrát. A Patton és mtsai által közölt struktúrát (1995) megerősítették japán 

(Someya, és mtsai., 2001), spanyol (Oquendo, és mtsai., 2001) és kínai (H. Q. Yang, Yao, és 

Zhu, 2007) mintákon, míg egy olasz vizsgálatban csak a Tervezés Hiányát sikerült 

reprodukálni (Fossati, Di Ceglie, Acquarini, és Barratt, 2001). Miller és mtsai egy brit 

vizsgálatban kimutatták, hogy a három BIS-11 alskála inkább egy általános impulzivitás 

faktort határoz meg (2004).  

A BIS-11-et a fent bemutatott vizsgálatokban gyakran viszonylag kisméretű és speciális 

összetételű mintákon validálták. A magyar változat validálásához két mintát alkalmaztunk: a 

genetikai elemzésekben használt felsőoktatási mintát és egy országos reprezentatív mintát. A 

szakirodalomban javasolt impulzivitás konstruktum belső konzisztenciájának tesztelését az 

alábbi alfejezet részletezi, ezt követően mutatom be az eredeti BIS-11-ből kiindulva egy új 

faktorstruktúra kialakítását. Ennek során a reprezentatív és a felsőoktatási mintán végzett 

explorátoros és konfirmátoros faktoranalízisekkel teszteltem a BIS-11 reliabilitását és 

validitását, és jutottam el egy jó illeszkedési mutatókkal jellemezhető, csökkentett tételszámú 

háromfaktoros struktúrához.  
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Ошибка! Неверная ссылка закладки.ban láthatóak. Az egyes tételek elhagyásával a BIS-

11 főskála Cronbach Alfa értékei 0,786 és 0,809 között alakultak. Az alskálák Cronbach alfái 

a tételek elhagyásakor 0,486 és 0,659 közötti értékeket mutattak. 
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1. táblázat:A BIS-11 főskála reliabilitás mutatói a felsőoktatási mintán (N=687) 

Skála Tételek 

A BIS-11 

főskála Item-

maradék 

korrelációi 

Cronbach alfa 

érték az item 

törlésekor 

Az alskálák 

Item-

maradék 

korrelációi 

Alskála 

Cronbach 

alfa értéke az 

item 

törlésekor 

F
ig

y
el

m
i 

Im
p
u

lz
iv

it
ás

 BARR05ko 0,469 0,790 0,418 0,605 

BARR06ko 0,215 0,800 0,287 0,639 

BARR09kof 0,456 0,790 0,398 0,609 

BARR11ko 0,337 0,794 0,408 0,603 

BARR20kof 0,300 0,796 0,185 0,659 

BARR24ko 0,236 0,799 0,191 0,658 

BARR26ko 0,403 0,792 0,490 0,582 

BARR28ko 0,334 0,795 0,407 0,605 

M
o
to

ro
s 

Im
p
u
lz

iv
it

ás
 

BARR02mo 0,518 0,788 0,439 0,511 

BARR03mo 0,046 0,807 0,104 0,589 

BARR04mo 0,401 0,792 0,345 0,529 

BARR16mo 0,237 0,798 0,207 0,562 

BARR17mo 0,448 0,791 0,444 0,508 

BARR19mo 0,551 0,786 0,515 0,486 

BARR21mo 0,140 0,801 0,133 0,575 

BARR22mo 0,328 0,795 0,301 0,538 

BARR23mo 0,104 0,804 0,017 0,609 

BARR25mo 0,351 0,794 0,297 0,539 

BARR30mof 0,178 0,801 0,013 0,604 

T
er

v
ez

és
 H

iá
n
y
a 

BARR01thf 0,493 0,789 0,525 0,562 

BARR07thf 0,354 0,794 0,422 0,574 

BARR08thf 0,387 0,792 0,326 0,598 

BARR10thf 0,344 0,794 0,318 0,599 

BARR12thf 0,500 0,789 0,541 0,563 

BARR13thf 0,303 0,796 0,236 0,616 

BARR14th 0,394 0,792 0,247 0,613 

BARR15thf 0,307 0,809 0,143 0,635 

BARR18th 0,307 0,796 0,218 0,618 

BARR27th 0,126 0,804 0,036 0,657 

BARR29thf 0,192 0,801 0,242 0,615 

Megjegyzés:A *-al jelölt tételek fordítottak. Rövidítések: FI=Figyelmi Impulzivitás, MI=Motoros 

Impulzivitás, TH=Tervezés Hiánya 

Annak ellenére, hogy a BIS-11 főskála 0,80-as értéke a szakirodalomban elfogadott általános 

kritérium szerint (0,7-0,9) megfelelő (0,7-0,9) az item-maradék korrelációk óvatosságra 
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intenek. A három alskála közül kettő, a Figyelmi Impulzivitás 0,65-ös és a Tervezés hiánya 

0,63-as Cronbach alfája szintén elfogadható, a Motoros Impulzivitás 0,6 alatti értéke már 

jelzi, hogy ez a skála kevéssé megbízhatóan mér. A főskála item-maradék korrelációi között 

szerepel 0,046-os érték is (a BIS-11 második, motoros impulzivitás skálához tartozó tétele: 

„Gondolkodás nélkül cselekszem.”), emellett öt olyan tételt találunk, ahol r<0,2, és mindössze 

a tételek kétharmada (21 tétel) éri el a 0,3-as értéket. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a 

Barratt és mtsai által javasolt faktorstruktúra illetve itemek revideálása szükséges, ha a 

kérdőívet magyar mintákon szeretnénk alkalmazni.  

 

Annak felmérése érdekében, hogy a genetikai elemzésekben alkalmazott felsőoktatási minta 

(N=687) mennyire illeszkedik más minták eredményihez, összevetettem egy reprezentatív 

magyar minta (N=2457) adataival, illetve három további, a szakirodalomból származó mintán 

(N= 1577; N= 763; N= 450) végzett elemzések eredményével, melyet az   
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2. táblázat mutat be részletesen. Az összehasonlítás során olyan kutatásokra koncentráltam, 

melyek viszonylag nagy mintákon (450-2457) vizsgálták a Barratt Impulzivitás Skála 11-es 

verziójának a pszichometriai jellemzőit. A genetikai elemzéseiben alkalmazott felsőoktatási 

minta pszichometriai mutatói hasonlóak a reprezentatív magyar minta eredményeihez (Varga 

és mtsai, kézirat), illetve nem különböznek jelentősen az olasz (Fossati, Di Ceglie, Acquarini, 

és Barratt, 2001), illetve a japán minták eredményeitől sem (Someya, és mtsai., 2001). Az 

amerikai minta két alskálájának Cronbach alfa értékei kiemelkedően magasak (Figyelmi 

Impulzivitás=0,74; Tervezés Hiánya=0,72)(Patton, Stanford, és Barratt, 1995). A főskála 

Cronbach alfa mutatói a négy mintán 0,76 és 0,83 közöttiek, melynek alapján a kérdőív 

reliabilitása kielégítő. A felsőoktatási minta alskáláinak  Cronbach alfa értékei szintén a többi 

mintáéhoz hasonló értékeket mutattak. 
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2. táblázat: A BIS-11 kérdőív pszichometriai jellemzői magyar, amerikai, olasz és japán  

mintákon 

Minta N 
BIS-11 

Összpontszám 

Figyelmi 

Impulzivitás 

Motoros 

Impulzivitás 

Tervezés 

Hiánya 

  átlag  átlag  átlag  átlag  

Magyar 

felsőoktatási 

minta 

687 58,2 ±(9,4) 0,80 16,0±(3,4) 0,65 19,7±(3,7) 0,58 22,5(±4,4) 0,63 

Magyar 

reprezentatív 

minta 

2457 58,7±(9,6) 0,76 14,1 ±(3,2) 0,52 19,7±(3,9) 0,67 24,9±(4,9) 0,62 

Amerikai minta 1577 62,3±(10,3) 0,83 17,7±(4,1) 0,74 22,0 ±(4,0) 0,59 23,6±(4,9) 0,72 

Olasz minta 763 64,1±(10) 0,79 n/a 0,62 n/a 0,75 n/a 0,67 

Japán minta 450 39,3 ±(13,6) 0,80 9,0±(4,8) 0,60 12,7±(5,8) 0,64 17,6±(6,2) 0,65 

 

A felsőoktatási minta főskála átlagpontszámai az egymintás t-próba alapján nem különböztek 

szignifikánsan a magyar reprezentatív minta átlagértékeitől (p=0,203). Az olasz vizsgálatban 

megfigyelt főskála átlagpontszám szignifikánsan magasabb volt a felsőoktatási minta átlagától 

(p=0,001). A t-próbák eredményei minden esetben a főskála átlagokra vonatkoznak, az 

alskálákra vonatkozó információk hiányosak, az olasz kutatás részletes adati nem álltak 

rendelkezésre. A japán minta impulzivitás pontszámai kiugróan alacsonyak lettek, míg a többi 

minta impulzivitás pontszámai között 2-3 pontos eltérést láthatunk, a japán eredmények 10 

pont feletti különbségeket mutatnak. 

 

7.1.1 A Barratt Impulzivitás Skála magyar adaptációjának eredményei 

Első lépésben a reprezentatív minta adatain végeztem konfirmátoros faktoranalízist (CFA) az 

eredeti mérési modellt alkalmazva (Patton, Stanford, és Barratt, 1995). Mivel az első CFA 

nem nyújtott megfelelő illeszkedési mutatókat, egy olyan elemzési módot választottam, amely 

fokozatosan korlátozó feltételek mellett tárja fel a látens struktúrát (explorátoros 

faktoranalízis). Az explorátoros és a konfirmátoros faktoranalíziseket egyaránt az MPLUS 6.1 

statisztikai programmal végeztem (Muthén és Muthén, 2010), mindkét esetben a MLR 

becslési modellt használtam, ami robusztus a normális eloszlástól való eltérésre.   Az alább 

bemutatott faktoranalízisekben minden esetben közlöm a modell 
2
 illeszkedési mutatót, 

amelynek nem szignifikáns értéke esetén fogadható el a modell. Nagy elemszámoknál ez a 
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mutató gyakran vesz fel szignifikáns értéket, a további illeszkedési mutatók azonban kevéssé 

érzékenyek az elemszámra. Az explorátoros faktoranalízisben alkalmazott illeszkedési mutató 

a megközelítési négyzetes középérték hiba (RMSEA) és ennek 90 százalékos konfidencia 

intervalluma. Az RMSEA indexnek minél kisebb az értéke, annál jobb az illeszkedés. Az 

RMSEA esetében a megfelelő illeszkedést a p<0,05 mutatja, közepesen illeszkedő modellek 

RMSEA értéke 0,8 körüli, a gyenge illeszkedést 0,1 és ennél nagyobb értékek jeleznek.  A 

konfirmátoros faktorelemzésben alkalmazott illeszkedési mutatók az RMSEA és 90%-os 

konfidencia intervalluma, a standardizált reziduális négyzetes középérték (SRMR), az 

összehasonlító illeszkedési mutató (CFI), illetve a Tucker-Lewis illeszkedési mutató (TLI). 

Az SRMR esetében szintén az alacsony értékek a kívánatosak, a 0,10 alatti értékek mutatnak 

jó illeszkedést. A CFI illeszkedési mutató az adatok és az alapmodell összehasonlításán 

alapszik, értéke 0 és 1 közötti lehet, 0,9 fölött jelez megfelelő illeszkedést. A Tucker-Lewis 

Index (TLI), vagy más néven nem-normalizált illeszkedési mutató a Khi
2
 próba elemszám 

érzékenységét kiküszöbölve elemzi a hipotetikus és a null modell Khi
2 

értékeinek 

különbségét. Az értéke 0 és 1 közé eshet, a 0,95 fölötti érték mellett jó a modell illeszkedése. 

Első lépésben konfirmációs faktoranalízist végeztem az eredetileg javasolt mérési modellel a 

reprezentatív mintán (N=2457) és a felsőoktatási mintán (N=687). A statisztikai mutatók 

gyenge illeszkedést jeleztek mind a reprezentatív mintán (χ
2
=6717 df=402 p<0,0001; 

CFI=0,569; TLI=0,534; RMSEA= 0,080 [0,078-0,082] Cfit<0,001; SRMR=0,108), mind a 

felsőoktatási mintán (χ
2
=2046 df=402 p<0,0001; CFI=0,565; TLI=0,530; RMSEA= 0,077 

[0,074-0,078] Cfit<0,001; SRMR=0,080). 

A Barratt Impulzivitás Skála faktorstruktúráját elemző kutatások közleményeiben többen a 

főskála pontszámok alkalmazását javasolják az impulzivitás mérőszámaként (Miller, Joseph, 

és Tudway, 2004, Paaver, és mtsai., 2007, Surís, és mtsai., 2005), ezért az egyfaktoros 

modellel is elvégeztem az elemzést. Az egyfaktoros változat is gyenge illeszkedést mutatott a 

reprezentatív mintán (χ
2
=8287 df=405 p<0,0001; CFI=0,462; TLI=0,422; RMSEA= 0,089 

[0,087-0,091] Cfit<0,001; SRMR=0,106) és a felsőoktatási mintán (χ
2
=2619,2 df=402 

p<0,0001; CFI=0,588; TLI=0,555; RMSEA= 0,077 [0,074-0,080] Cfit<0,001; SRMR=0,078) 

egyaránt. 

7.1.2 Egy új impulzivitás faktorstruktúra kialakítása: BIS-11-R 

Az elemzéshez véletlenszerűen módon csoportba (továbbiakban 1., 2., 3. minta) soroltam a 

reprezentatív minta személyeit. Az 1. mintán (N=802) végeztem el a BIS-11 explorátoros 
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faktoranalízisét. A 2. mintán egy független explorátoros faktoranalízist végeztem az 1. mintán 

feltárt faktorstruktúra ellenőrzéséhez. Az 1. és a 2. minta nyújtott információt a 3. mintán 

végzett konfirmátoros faktoranalízis modelljének meghatározásához. Végül a 3. mintán 

tesztelt mérési modellt a független felsőoktatási mintán is teszteltem (N=687).  

Az 1. mintán (N=802) végeztem egy explorátoros faktorelemzést a normális eloszlástól való 

eltérésre robusztus maximum likelihood módszerrel és promax rotációval. A modell 

elfogadhatóságát két illeszkedési mutatóval (RMSEA <0,08, Cfit> 0,05, 90% CI <0,08) az 

eredmény értelmezhetőségével és a tételek 0,30 fölötti faktortöltésével határoztam meg. Az 

RMSEA értéke 0,090 [0,087-0,093] Cfit<,0001 volt egyfaktoros modellben az, 0,055 [0,052-

0,058] Cfit=0,005 a kétfaktoros modellben, 0,050 [0,046-0,053] Cfit=0,579 a háromfaktoros 

modellben. Ennek megfelelően a háromfaktoros modellt tartottam meg. A minta korrelációs 

mátrixának első négy sajátértéke 5,29, 3,79, 1,58, 1,41 volt. A faktortöltéseket a 3. táblázat 

mutatja be.  

3. táblázat: A Barratt Impulzivitás Skála explorátoros faktoranalízise. 

  

Önkontroll Impulzív Viselkedés Türelmetlenség Kommunalitások 

    1.Minta 2. Minta 1.Minta 2. Minta 1.Minta 2. Minta 1.Minta 2. Minta 

9 Könnyen tudok 

koncentrálni a dolgokra. 
0,72 0,73 0,05 0,07 -0,03 -0,03 0,50 0,52 

12 Alaposan át szoktam 

gondolni a dolgokat. 0,70 0,72 -0,02 0,00 -0,04 -0,11 0,52 0,54 

8 Nagy az önuralmam. 0,62 0,62 -0,02 -0,14 -0,03 0,01 0,39 0,44 

13 Stabil munkahelyre 

törekszem. 
0,58 0,50 -0,01 0,08 -0,01 -0,02 0,35 0,24 

20 Kitartó gondolkodó 

vagyok. 
0,58 0,65 -0,15 -0,02 0,25 0,03 0,41 0,42 

1 Gondosan megtervezem a 

feladataimat. 
0,58 0,62 -0,11 0,01 0,00 -0,10 0,39 0,41 

7 Jó előre megtervezem az 

utazásaimat. 
0,53 0,58 -0,01 -0,04 0,15 0,07 0,28 0,34 

15 Szeretek bonyolult 

problémákon 

gondolkodni. 
0,49 0,51 0,05 0,14 0,30 0,18 0,28 0,28 

30 Foglalkoztat a jövő. 0,45 0,48 0,00 -0,02 0,23 0,19 0,23 0,24 

10 Félreteszek pénzt. 0,45 0,41 0,00 -0,11 0,16 0,10 0,21 0,19 

29 Szeretem a fejtörőket, 

rejtvényeket, bonyolult 

feladványokat. 

0,29 0,25 0,04 -0,07 0,23 0,25 0,12 0,11 

19 A pillanat hevében 

cselekszem. 
-0,01 -0,02 0,72 0,78 -0,02 -0,01 0,51 0,61 
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Ezt követően megismételtem az explorátoros faktorelemzést a 2. mintán (N=827) Az 1. 

mintához hasonlóan ebben az estben is a háromfaktoros megoldás bizonyult a 

legmegfelelőbbnek (χ
2
=1052 df=348 p<0,0001); RMSEA= 0,049 [0,046-0,053] Cfit=0,599). 

17 Gondolkodás nélkül, az 

első benyomásom alapján 

azonnal cselekszem. 
0,11 0,02 0,67 0,65 0,01 0,04 0,42 0,44 

14 Gondolkodás nélkül 

kimondom a dolgokat. 0,10 0,09 0,61 0,53 -0,06 0,04 0,31 0,29 

18 Könnyen megunom az 

elméleti kérdéseken való 

töprengést. 

-0,04 -0,08 0,57 0,33 -0,16 0,06 0,27 0,15 

2 Gondolkodás nélkül 

cselekszem. -0,20 -0,10 0,46 0,39 0,04 0,19 0,34 0,29 

4 Könnyelmű vagyok. -0,17 -0,16 0,45 0,29 0,17 0,32 0,40 0,34 

5 Nem figyelek oda a 

dolgokra. 
-0,11 -0,13 0,41 0,11 0,11 0,32 0,27 0,18 

6 Cikáznak a fejemben a 

gondolatok. 0,14 0,10 0,38 0,22 0,20 0,26 0,23 0,17 

3 Gyorsan döntök. 0,27 0,34 0,31 0,38 0,04 -0,04 0,12 0,18 

24 Váltogatom a hobbijaimat. -0,01 0,03 -0,02 0,03 0,59 0,54 0,34 0,30 

21 Váltogatom a 

lakhelyemet. 
-0,02 0,04 -0,07 -0,05 0,57 0,43 0,29 0,16 

22 Hirtelen ötlettől vezérelve 

vásárolok. 0,02 0,04 0,20 0,07 0,52 0,51 0,41 0,29 

26 Gondolkodás közben 

elkalandozik a figyelmem. -0,01 -0,06 0,23 0,02 0,45 0,61 0,36 0,39 

25 Többet költök, mint 

amennyit keresek. -0,11 -0,13 0,15 -0,01 0,44 0,53 0,31 0,31 

28 Nyugtalanná válok, 

amikor csendben, ülve 

kellene maradnom. 
0,01 -0,06 0,21 0,00 0,40 0,56 0,28 0,32 

11 Fészkelődök olyankor, 

amikor hosszabb ideig 

csendben, ülve kellene 

maradnom. 

0,00 0,01 0,17 0,07 0,37 0,48 0,22 0,27 

16 Váltogatom a 

munkahelyeimet / 

iskoláimat. 

-0,03 -0,02 0,20 0,12 0,29 0,33 0,18 0,16 

27 Jobban érdekel a jelen, 

mint a jövő. 0,14 0,02 0,28 0,13 -0,02 0,13 0,07 0,05 

23 Egyszerre csak egy 

dolgon tudok 

gondolkozni. 

0,10 -0,05 0,28 0,08 -0,04 0,09 0,06 0,03 

Faktor determinánsok 
0,93 0,93 0,91 0,89 0,88 0,89   
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A minta korrelációs mátrixának első négy sajátértéke 5,29, 3,79, 1,58, 1,41 volt. A 

faktortöltések a 3. táblázatban láthatók. 

Az új modell itemeinek kiválasztásánál a következő lépéseket követtem: azokat a tételeket 

tartottam meg, amelyek az adott faktoron 0,50 feletti faktortöltéssel szerepeltek. A kizárási 

kritériumokat az elemzések előtt határoztam meg. Először azokat a tételeket hagytam el, 

amely a két elemzés közül legalább az egyikben 0,30 alatti töltést mutatott. Ezt követően a 

jelentős mértékű kereszttöltést mutató tételeket hagytam el. Ha a két mintán végzett feltáró 

faktorelemzés közül csak az egyikben azonosítottam kereszttöltést, akkor a 0,50 érték felett 

hagytam el a tételeket, kettőnél több kereszttöltés esetén a 0,30 érték mellett hagytam el a 

tételeket a további elemzésekből. Az ezt követően megtartott tételek kiemelve szerepelnek a 

második táblázatban. Az eredeti 30 tételből végül 21 felelt meg a fenti kritériumoknak.  

Az első faktort, amely 10 tételt tartalmaz, Önkontrollnak címkéztem. Az 1. minta 

faktortöltései 0,45-0,72 közöttiek lettek, a 2. mintán pedig 0,41-0,73 között alakultak. Az 

előzetesen meghatározott követelményeknek megfelelően a végleges modellben 9 tételt 

hagytam benne ebben a faktorban, ezek a tételek az előre tervezésre és a feladatra 

koncentrálásra kérdeznek rá. A végleges modell faktorstruktúrája és a hozzájuk tartózó tételek 

az 4. táblázatban láthatóak. 

4. táblázat: A BIS-11-R faktorsúlya és korrelációi 

  Önkontroll Impulzív 

Viselkedés 

Türelmetlenség 

Tételszám Tétel 3.Minta Felsőoktatási 

minta 

3.Minta Felsőoktatási 

minta 

3.Minta Felsőoktatási 

minta 

Faktortöltések 

 Könnyen tudok koncentrálni 

a dolgokra. 

0,69 0,44     

12 Alaposan át szoktam 

gondolni a dolgokat. 

0,67 0,71     

1 Gondosan megtervezem a 

feladataimat. 

0,62 0,70     

20 Kitartó gondolkodó vagyok. 0,61 0,39     
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8 Nagy az önuralmam. 0,60 0,48     

13 Stabil munkahelyre 

törekszem. 

0,54 0,35     

7 Jó előre megtervezem az 

utazásaimat. 

0,51 0,59     

30 Foglalkoztat a jövő. 0,49 0,25     

10 Félreteszek pénzt. 0,42 0,45     

19 A pillanat hevében 

cselekszem. 

  0,85 0,78   

17 Gondolkodás nélkül, az első 

benyomásom alapján 

azonnal cselekszem. 

  0,71 0,70   

2 Gondolkodás nélkül 

cselekszem. 

  0,53 0,65   

14 Gondolkodás nélkül 

kimondom a dolgokat. 

  0,51 0,61   

18 Könnyen megunom az 

elméleti kérdéseken való 

töprengést.. 

  0,49 0,28   

25 Többet költök, mint 

amennyit keresek. 

    0,64 0,44 

26 Gondolkodás közben 

elkalandozik a figyelmem. 

    0,64 0,51 

22 Hirtelen ötlettől vezérelve 

vásárolok. 

    0,62 0,54 

24 Váltogatom a hobbijaimat.     0,56 0,36 

28 Nyugtalanná válok, amikor 

csendben, ülve kellene 

maradnom. 

    0,46 0,46 
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21 Váltogatom a lakhelyemet.     0,44 0,28 

11 Fészkelődök olyankor, 

amikor hosszabb ideig 

csendben, ülve kellene 

maradnom. 

    0,40 0,41 

 Faktor determinánsok 0,91 0,90 0,92 0,90 0,88 0,83 

Faktorok közötti korrelációk 

 Impulzív Viselkedés -0,37 -0,62     

 Türelmetlenség -0,18 -0,52 0,65 0,67   

 

A második faktort Impulzív Viselkedésnek neveztem el, ez a faktor 9 tételből áll, azonban az 

eredetileg meghatározott kritériumok szerinti kiugró faktortöltést csak 5 tétel mutatott. Az 1. 

mintában 0,46-0,72, a 2-ban 0,39-0,78 közötti faktortöltések szerepeltek. Az impulzív 

viselkedés faktor tételei arra irányulnak, hogy a lehetséges következményektől függetlenül 

mennyire hirtelen jelenik meg egy viselkedés.  

A harmadik faktor a Türelmetlenség, amely 7 tételt tartalmaz. Az 1. mintában 0,37-0,59, a 2-

ban 0,33-0,61 közötti faktortöltések szerepeltek. Ennek a faktornak a tételei a viselkedés és a 

kognitív funkciók instabilitását illetve az alacsony szintű önszabályozást tükrözik.  

A faktorok közötti korrelációk iránya és mértéke az elvárásoknak megfelelően 

alakultak. Az Önkontroll faktor negatívan korrelál az Impulzív Viselkedéssel (1. minta: r =-

0,33, 2. minta: r=-0,24), és a Türelmetlenség faktorral (1. minta: r =-0,14, 2. minta: r=-0,13). 

Az Impulzív Viselkedés pozitívan korrelál a Türelmetlenséggel (1. minta:r=0,49, 2. minta: 

r=0,49). Ezek a korrelációs értékek mivel nem túl erősek, megfelelő divergens validitást 

tükröznek; vagyis azt mutatják, hogy az egyes faktorok közeli, de nem azonos 

konstruktumokat jelenítenek meg. Az alternatív háromfaktoros modellre és az ebből 

származtatható kérdőívre a továbbiakban BIS-11-R-ként hivatkozok, az alskálák nevei a 

faktorok elnevezéseivel azonosak (Önkontroll, Impulzív Viselkedés, Türelmetlenség).  
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7.1.3 A BIS-11-R konfirmátoros faktoranalízise 

Az 1. és a 2. mintán végzett elemzések alapján kialakított új háromfaktoros modellt a 3. 

mintán teszteltem (N=828, becslési eljárás: MLR). A 21 tételes BIS-11 kérdőív 

háromfaktoros modellje elfogadható, bár az optimálistól gyengébb illeszkedést mutatott 

(χ
2
=721 df=186p<0,0001; CFI=0,855; TLI=0,834; RMSEA= 0,059 [0,054-0,064]Cfit<0,001; 

SRMR=0,057). A gyenge illeszkedés hátterének feltárásakor nagymértékű hiba kovarianciát 

találtam a 11. („Fészkelődök olyankor, amikor hosszabb ideig csendben, ülve kellene 

maradnom”) és a 28. („Nyugtalanná válok, amikor csendben, ülve kellene maradnom.”) tétel 

között (r=0,55) a Türelmetlenség faktoron. A hiba kovariancia a két tétel közötti olyan közös 

varianciát jelzett, amely nem volt magyarázható a Türelmetlenség faktorral. Mindkét tétel arra 

utal, hogy a személy nem tud nyugodt és türelmes maradni azokban a helyzetekben, amelyek 

ezt kívánják meg.  Ezeknek a hibakovarianciáknak a megengedésével a modell illeszkedése 

elfogadhatóvá vált (χ
2
=495 df=185; p<0,001; CFI=0,916; TLI=0,905; RMSEA=0,045 [0,040-

0,050] Cfit=0,958; SRMR=0,051).Az új háromfaktoros modellhez tartozó faktorsúlyokat és a 

faktorok közötti korrelációkat az 4. táblázat mutatja be. A faktorok közötti korrelációk -0,18-

0,65 közöttiek lettek (4. táblázat). Az Önkontroll negatívan korrelált az Impulzív Viselkedéssel 

(r=-0,37) és a Türelmetlenséggel (r=-0,18), és az elvárásoknak megfelelően az Impulzív 

Viselkedés és a Türelmetlenség pozitívan korreláltak egymással (r=0,65).  

7.1.4 A BIS-11-R tesztelése a felsőoktatási mintán 

Az új mérési modell kereszt-validálásához megismételtem a konfirmátoros faktoranalízist a 

felsőoktatási mintán. Az új modell illeszkedése megközelítette az elfogadható szintet ezen a 

mintán (χ
2
=787,0 df=185p<0,0001; CFI=0,837; TLI=0,815; RMSEA= 0,059 [0,055-0,063] 

Cfit<0,001; SRMR=0,057). A modifikációs indexek megvizsgálását követően 

felszabadítottam a hibakovarianciákat a 18. tétel („Könnyen megunom az elméleti kérdéseken 

való töprengést.”) és a 20. tétel („Kitartó gondolkodó vagyok.”); a 25. (Többet költök, mint 

amennyit keresek.), és a 10. tétel („Félreteszek pénzt.), illetve a 26. tétel („Gondolkodás 

közben elkalandozik a figyelmem.”) és a 9. tétel („Könnyen tudok koncentrálni a dolgokra.”) 

között. Az illeszkedés mértéke ezt követően jelentős mértékben növekedett és így elérte az 

elfogadható szintet (χ
2
=502,9 df=182, p<0,0001, CFI=0,913; TLI=0,900, RMSEA=0,044 

[0,039-0,048] Cfit=0,991, SRMR=0,047).  

A korábbi mintákon bemutatott faktorok közötti korrelációkhoz hasonlóan a 

felsőoktatási mintán -0,62 és 0,67 közötti értéke voltak megfigyelhetők. Az Önkontroll erős 
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negatív korrelációt mutatott a Türelmetlenséggel (r=-0,52), és az Impulzív Viselkedéssel (r=-

0,62). Az Impulzív viselkedés pozitívan korrelált a Türelmetlenséggel (r=0,67). 

 

A BIS-11 és a BIS-11-R összehasonlítása 

A BIS-11-R jelentős módosításokat tartalmaz az eredeti BIS-11-hez képest. Legfontosabb 

különbség, hogy a BIS-11-R lényegesen kevesebb itemet tartalmaz, 30 helyett 21-et. A 

validálás alapján magyar vizsgálatokban érdemes a BIS-11-R-t használni a jobb illeszkedés 

miatt, ez több előnnyel jár: a kérdőív kitöltési ideje rövidebb, az értékelése gyorsabb, a 

limitált tételszámú tesztbattériákba könnyebben beilleszthető. A faktorok száma azonos ugyan 

az eredeti kérdőívvel, a hozzájuk tartozó itemek száma és a faktorok tartalma azonban 

jelentős eltéréseket mutat.  A BIS-11 első faktora a Figyelmi Impulzivitás, amely Barratt és 

mtsai elképzelése szerint a figyelem hiányát és a kognitív instabilitást méri.  A faktor 8 tételt 

tartalmaz. A BIS-11-R első faktora, az Önkontroll a tervezésre és a feladatra összpontosítás 

képességére utal, ilyen módon tartalmát tekintve rokon a Figyelmi Impulzivitással, azonban 8 

helyett 10 tételt tartalmaz, melyekből csupán egy egyezik meg az eredetiekkel: a 20. tétel 

(Kitartó gondolkodó vagyok). A második faktora eredeti kérdőívben a 11 tételből álló 

Motoros Impulzivitás, mely a „gondolkodás nélküli cselekvésre” utal (Matthew S. Stanford, 

és mtsai., 2009). A BIS-11-R második faktorát az Impulzív viselkedés szintén hasonló 

jelenséget ragad meg, vagyis a gondolkodás nélküli cselekvést, de az új kérdőívben ez a 

faktor mindössze 5 tételből áll, melyek közül három (a 2., a 17., és a 19.) közös.  A Tervezés 

Hiánya BIS-11 faktor 11 tételt foglal magában és a viselkedés körültekintő átgondolását és a 

mentális kihívások preferenciáját méri fel. Tartalmilag a BIS-11-R harmadik faktora, a 

Türelmetlenség hasonló jellemzőkre utal, szintén negatív hangsúllyal, ugyanakkor egy közös 

tételük sincs. 

 A fentebb kifejtett megfontolásokon túl, egy további érv a BIS-11-R hazai alkalmazása 

mellett, hogy a BIS-11 kifejlesztésekor alkalmazott minta lényegesen kisebb méretű volt 

(N=733), és nem volt reprezentatív. A BIS-11 validálása során kialakított kérdőív kevesebb 

tételből áll és magyar vizsgálatokban kedvezőbb pszichometriai mutatókkal jellemezhető, 

mint az eredeti BIS-11. 
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7.1.5 A BIS-11-R konvergens validitásának tesztelése a reprezentatív mintán 

A háromfaktoros impulzivitásmodell konvergens validitásának teszteléséhez először 

megvizsgáltam az új impulzivitásfaktorok és a Rövid Tünetkérdőív (BSI) skáláinak az 

összefüggését a teljes reprezentatív mintán. Ezt követően a három faktor valamint a nem, a 

kor és különböző viselkedéses változók, mint a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a 

rendszeres testedzés összefüggését teszteltem (ahogy a 5.1.1.-ben utaltam rá, ezek az 

impulzivitással összefüggésbe hozható változók). Az impulzivitás faktorok és a BSI skálák 

korrelációit a 5. táblázat mutatja be.  

5. táblázat:A BIS-11-R impulzivitás faktorok és a Rövid Tünetkérdőív alskáláinak 

korrelációi a reprezentatív mintán 

 Önkontroll 

 

Impulzív 

Viselkedés 

Türelmetlenség 

Globális Súlyossági Index -0,31 0,33 0,34 

A Rövid Tünetkérdőív alskálái 

Szomatizáció 0,07 -0,12 -0,17 

Obszcesszív-kompulzív -0,63 0,29 -0,06 

Interperszonális érzékenység -0,06 0,17 -0,01 

Depresszió -0,05 -0,10 -0,07 

Szorongás 0,07 -0,31 -0,38 

Hosztilitás -0,06 0,27 0,22 

Fóbia 0,01 -0,04 0,11 

Paranoid Ideáció 0,25 0,00 0,08 

Pszichoticizmus -0,03 0,21 0,38 

Megjegyzés: N=2632; A p<0,05 szinten szignifikáns korrelációk kiemelve szerepelnek 
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A globális súlyossági index és az obszcesszív-kompulzív skálák negatív korrelációt 

mutattak az Önkontrollal, míg a Szomatizáció, a Szorongás és a Paranoid ideáció esetében 

enyhe pozitív korreláció volt megfigyelhető.  Az Impulzív Viselkedés pozitívan korrelált a 

Globális Súlyossági Indexszel, az Interperszonális érzékenységgel, a Hosztilitással, és a 

Pszichoticizmussal és negatívan korrelált a Szomatizációval, a Depresszióval valamint a 

Szorongással. A Türelmetlenség szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a Globális 

Súlyossági Indexszel, a Hosztilitással, a Fóbiával, a Paranoid Ideációval és a 

Pszichoticizmussal, valamint szignifikánsan negatív korrelációban állt a Szomatizációval, a 

Depresszióval, és a Szorongással. 

A három impulzivitás faktor és a viselkedéses változók közötti összefüggés 

teszteléséhez MIMIC modellt alkalmaztam, ami lényegében egy olyan konfirmációs 

faktoranalízis, amelybe kovariánsok is bevonhatók, így egyszerre tesztelhető a kovariánsok 

látens változókra gyakorolt hatása. A parciális standardizált regressziós együtthatókat az   



76 

 

6. táblázat mutatja be. A nemnek nem volt szignifikáns hatása a három impulzivitás 

faktoron, míg a kor pozitív összefüggésben volt az Önkontrollal és negatívan függött össze az 

Impulzív Viselkedéssel és a Türelmetlenséggel. Az Önkontroll pozitív összefüggést mutatott a 

testmozgással és negatívat a szerhasználattal kapcsolatos változókkal. Az Impulzív Viselkedés 

pozitívan függött össze a szerhasználati változókkal, nem mutatott ugyanakkor összefüggést a 

rendszeres testmozgással. A Türelmetlenség és a dohányzás, valamint a problémás 

alkoholfogyasztás indikátorai között pozitív összefüggés volt.  
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6. táblázat:A három impulzivitásfaktor összefüggése a nem a kor, a testedzés és a 

szerhasználati változókkal a MIMIC elemzés alapján: standardizált regressziós együtthatók 

 Önkontroll 

 

Impulzív 

Viselkedés 

Türelmetlenség 

Nem -0,01  0,03  0,01 

Kor  0,08** -0,18*** -0,27*** 

Rendszeres Testmozgás  0,13*** -0,03  0,04 

Alkoholfogyasztás az elmúlt 30 

napban 

-0,07**  0,06*  0,01 

Dohányzás -0,10***  0,10***  0,05* 

Rohamivás (binge drinking) -0,08**  0,09**  0,10** 

Lerészegedés az elmúlt 30 napban -0,08*  0,06*  0,09** 

R
2
 (%) 5,8 7,0 11,6 

Megjegyzés: N=2632; *:p<0,005; **:p<0,01; ***:p<0,001. 

7.1.6 A BIS-11-R impulzivitásmodell konvergens validitásának tesztelése a 

felsőoktatási mintán  

Az alternatív háromfaktoros modell konvergens validitásának további ellenőrzéséhez a 

felsőoktatási mintán is elvégeztem egy MIMIC elemzést. Az impulzivitásfaktorok és a Buss-

Perry Agresszió kérdőív alskáláinak (verbális agresszió, fizikai agresszió, düh és 

ellenségesség) az összefüggését teszteltem. Az egyváltozós elemzések standardizált 

regressziós együtthatói és a MIMIC elemzés parciális standardizált regressziós együtthatói a 

7. táblázatban láthatók. Az egyváltozós elemzésekben a Verbális Agresszió, a Fizikai 

Agresszió, a Düh és az Ellenségesség egyaránt negatívan korrelált az Önkontrollal. Az 

Impulzív Viselkedés és a Türelmetlenség egyaránt pozitív és szignifikáns korrelációban állt a 

Buss-Perry Agresszió kérdőív összes alskálájával, ugyanakkor a többváltozós elemzésben az 

Önkontroll negatív, az Impulzív Viselkedés és a Türelmetlenség pozitív összefüggést mutatott 

a Verbális Agresszióval. Ugyanebben az elemzésben az Impulzív Viselkedés szignifikáns 
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pozitív asszociációt mutatott a Fizikai Agresszióval, a Türelmetlenség pedig pozitív 

összefüggésben állt az Ellenségességgel.  

7. táblázat:Az impulzivitásfaktorok és az agresszió faktorainak összefüggése 

 Önkontroll Impulzív 

Viselkedés 

Türelmetlenség 

Egyváltozós elemzések 

Nem  -0,03 0,08* 0,20*** 

Kor -0,03 -0,03 -0,01 

Verbális Agresszió -0,21*** 0,44*** 0,29*** 

Fizikai Agresszió -0,14** 0,29*** 0,13* 

Düh -0,14** 0,22*** 0,34*** 

Ellenségesség -0,13** 0,19*** 0,43*** 

Többváltozós elemzés 

Nem  -0,04 0,14** 0,17** 

Kor -0,07 -0,04 0,01 

Verbális Agresszió -0,16** 0,35*** 0,16** 

Fizikai Agresszió -0,09 0,22*** 0,09 

Düh -0,03 -0,02 0,08 

Ellenségesség -0,07 0,10* 0,32*** 

R
2
 (%) 6.2 25.2 25.0 

Megjegyzés:  *:p<.05; **:p<.01; ***:p<.001 
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7.2 Az impulzivitás genetikai faktorainak vizsgálata 

Az impulzivitás biológiai hátterével kapcsolatban évtizedek óta folynak vizsgálatok, amelyek 

eredményei egyértelműen alátámasztják e jelleg genetikai meghatározottságát és amelyek 

alapján konkrét géneket, mint hajlamosító faktorokat is elkezdtek vizsgálni az elmúlt másfél 

évtizedben.  A biológiai mechanizmusok tekintetében monoamin neurotranszmitter funkciók 

szerepe igazolódott.  Soubrie áttekintésében arra a köveztetésre jut, hogy a viselkedésgátlás, 

mint az impulzivitás egyik meghatározó aspektusa a szerotonin rendszerrel hozható 

összefüggésbe (Soubrie, 1986b). Az elmúlt több, mint 25 év kutatásai számos új eredménnyel 

gazdagították az ismereteinket a szerotonin rendszer impulzivitásban betöltött szerepéről, 

emellett egyre több kutatás mutatja ki a szerotonin mellett a dopamin transzmisszió 

impulzivitásra gyakorolt hatását. Az eddigi eredmények integrálását nehezíti, hogy a 

különböző vizsgálatokban az impulzivitás eltérő aspektusaira fókuszáltak és különböző 

mérőeszközöket alkalmaztak, ugyanakkor az eredmények abba az irányba mutatnak, hogy az 

impulzivitás elsősorban az alacsony szerotonin szinttel és a magas dopamin szinttel függ 

össze.  

A szerotonin és a dopamin szint mérésére az állatvizsgálatokban alkalmazott invazív 

technikák humán vizsgálatokban etikai okokból nem alkalmazhatók, azonban képalkotó 

eljárások, pszichofarmakológiai kutatások és a monoaminok vagy bomlástermékeik mérése 

értékes információt nyújtanak az impulzivitás neurokémiai hátteréről. Ezek a vizsgálati 

módszerek mostanra a kandidáns gének asszociáció elemzéseivel egészültek ki, melyekkel az 

impulzivitás hátterében álló konkrét gének vizsgálhatók. A dopaminrendszer komponensei 

közül a DRD4 gén VNTR polimorfizmusa az impulzivitás mellett számos pszichológiai 

jellemzővel kapcsolatban felmerült (pl. kitartás, reakcióidő, depresszió, szorongás). A 

receptor polimorfizmusokon túl transzporter és bontóenzim polimorfizmusokat is vizsgáltak. 

A szerotonin rendszer kapcsán szintén számos receptor, transzporter és bontóenzim 

polimorfizmus hatását igazolták, azonban eddig még nem születtek olyan vizsgálatok 

melyben mindkét transzmitter rendszer polimorfizmusait egyszerre vizsgálták. Szintén 

problémát jelent, hogy ezek a kutatások többnyire viszonylag kis elemszámú mintákat 

alkalmaztak. Jelen kutatásban egyszerre vizsgáltam a dopamin és a szerotonin rendszer több 

kandidáns génjét, ami lehetőséget nyújt a két rendszer öröklött komponenseinek interakciós 

hatásait is feltárni.  
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7.2.1 A genotípus adatok validálása 

A genotípus adatok megbízhatóságát az 6.6-ban ismertetett módon a Hardy-Weinberg 

egyensúly tesztelésével ellenőriztem a felsőoktatási mintán. 

A dopaminerg genotípusok validitás vizsgálata 

Jelen munkában a dopamin rendszer komponensei közül két receptor gén és egy bontóenzim 

gén egy-egy polimorfizmusát elemeztem. A receptor polimorfizmusok a DRD4 48 bp VNTR 

illetve a DRD2/ANKK1 (Taq1A) SNP, a bontóenzim polimorfizmus pedig a COMT 

Val158Met SNP voltak. 

Az SNP-k, azaz egypontos nukleotid polimorfizmusok esetében a Hardy-Weinberg Egyensúly 

(HWE) tesztelése viszonylag egyszerű, mert mindössze három genotípus változattal kell 

számolni. A hosszúság polimorfizmusoknak (VNTR) azonban gyakran igen nagyszámú 

allélváltozata van, ami sok különböző genotípust eredményezhet. A csoportosításukat 

megkönnyíti, hogy rendszerint van néhány gyakori változat, a legtöbb variáció viszont igen 

ritkán fordul elő. A 48 bázispárból álló DRD4 48 bp VNTR polimorfizmus kettő és tíz közötti 

ismétlésszámú változatai ismertek, melyek kombinációiból sokféle genotípus adódhat. A 

kaukázusi populációban a 4-es és 7-es ismétlődésű allélok a leggyakoribbak, a belőlük adódó 

genotípusok közül a leggyakoribb a 4,4, a második leggyakoribb a 4,7, a legritkább pedig a 

7,7 genotípus (Chang, Kidd, Livak, Pakstis, és Kidd, 1996).  

A DRD4 48 bp VNTR HWE tesztelésénél a 4/4, a 4/7 és a 7/7 genotípus kategóriák szerinti 

csoportosítást alkalmaztam. Ez azért indokolt, mert a DRD4 48 bp VNTR rendkívül 

variábilis, így ha minden genotípus csoportot önálló kategóriaként veszünk figyelembe, akkor 

jelentősen lecsökken a statisztikai erő (McGeary, 2009). A DRD4 48 bp VNTR esetében ezért 

rendszerint a 7-es allél jelenléte vagy hiánya szerint csoportosítanak, illetve a 4/4, 4/7 és 7/7 

felosztást használják. Jelen vizsgálatban a 4-es ismétlésszámú allél homozigóta változata a 

leggyakoribb, ez teszi ki a minta 50%-át. A DRD2/ANKK1 (Taq1A) polimorfizmushoz 3 

genotípus tartozik, ezek a CC, a CT, és a TT genotípusok. A COMT (Val158Met) 

polimorfizmushoz pedig az AA, AG, és GG genotípusok. A DRD2/ANKK1 (Taq1A) A1 

allélja rendkívül ritka előfordulást mutatott, a homozigóta A2/A2 genotípus a leggyakoribb.  

A COMT Val158Met heterozigóta A/G genotípusa fordult elő a legnagyobb számban. A mért 

genotípus gyakoriságok 0,2-2,3 %-os eltérést mutattak az elméleti gyakoriságoktól, ezek az 

eltérések nem szignifikánsak, a vizsgált dopaminerg polimorfizmusok HWE egyensúlyban 

vannak. A dopaminerg genotípusok HWE tesztelésének eredményeit a 8. táblázat mutatja.  
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8. táblázat:Dopaminerg genotípusok HWE egyensúlya 

Polimorfizmus Genotípus N 

Mért 

gyakoriságok 

% 

Elméleti 

gyakoriságok
* 

% 

HWE
** 

Genotipizálási 

arány 

DRD4 48 bp 

VNTR 

4/4 

4/7 

7/7 

323 

145 

23 

65,8 

29,5 

4,7 

64,9 

31,3 

3,8 

p=0,444 100,0% 

COMT 

Val158Met 

A/A 

A/G 

G/G 

199 

336 

145 

29,3 

49,4 

21,3 

29,1 

49,7 

21,2 

p=0,886 98,9% 

DRD2/ANKK1 

(Taq1A) 

A1/A1 

A1/A2 

A2/A2 

15 

213 

455 

2,2 

31,2 

66,6 

3,2 

29,2 

67,6 

p=0,084 99,4% 

*
Az allélgyakoriságokból kiszámolt elméleti gyakoriságok 

** 
Az elméleti és a mért genotípus eloszlás különbségét tesztelő khi négyzet próba 

szignifikancia szint eredménye 

 

A genotípus oszlopban részletezett génvariánsok várt és mért gyakoriságai szinte teljes 

mértékben megegyeznek. Ennek megfelelően e gyakoriságok eltérését tesztelő khi
2 

próbák 

eredményei minden esetben meghaladják a p=0,05-ös szignifikancia szintet. A genotipizálási 

arány az összes polimorfizmusnál viszonylag magas, minden esetben 98 százalék fölötti. Ez 

annak köszönhető, hogy a méréseket kézzel végezték és a nem egyértelmű eredményt nyújtó 

méréseket megismételték. Az elemzések alapján a vizsgálatomba beválogatott dopaminerg 

polimorfizmusok Hardy-Weinberg egyensúlyban vannak.  

A szerotonerg genotípusok validitás vizsgálata 

A szerotonerg polimorfizmusok közül a szerotonin transzporterhez tartozó 5HTTLPR-t, 

illetve két receptor gén polimorfizmust vizsgáltam. Utóbbiak az 5HT1A receptorhoz tartozó 

HTR1A -1019 C/G, és az 5HT1B receptorhoz tartozó HTR1B 1997 A/G. Az 5HTTLPR 

hosszúság polimorfizmus a szerotonin transzporter gén promoter régiójában helyezkedik el, 

amely 20-23 bázispár hosszúságú ismétlődésekből áll. A két legelterjedtebb formája a 14 

ismétlésből áll, más néven rövid allél, és a 16 ismétlődésből álló, hosszú allél. Korábbi 

vizsgálatokban azonosítottak egyéb 15, 18, 19, illetve 20 ismétlés számú változatokat is 

(Delbruck, és mtsai., 1997, Nakamura, Ueno, Sano, és Tanabe, 2000), a jelen kutatás 

mintájában azonban csak a gyakori, 14-es és 16-os változatok fordultak elő. Ennek 

megfelelően a HWE tesztelésénél a 14/14, 14/16 illetve a 16/16-os csoportosítást 
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alkalmaztam. A HTR1A -1019 C/G illetve a HTR1B 1997 A/G esetében az egypontos 

nukleotid polimorfizmusoknál alkalmazott hármas csoportosítást alkalmaztam, előbbinél a 

C,C, C,G, és G,G, utóbbinál az A,A, A,G, és G,G csoportok adódtak. Ennek eredményeit a 9. 

táblázat összegzi. A 5HTTLPR és a HTR1A -1019 C/G polimorfizmusok heterozigóta 

genotípusa fordulnak elő gyakrabban a mintában, míg a HTR1B 1997 A/A polimorfizmust a 

minta több mint 60%-a hordozza.  A mért genotípus gyakoriságok és az elméleti 

gyakoriságok eltérései 0,7-3,3% közöttiek, a szerotonerg polimorfizmusok a dopamin 

rendszerhez tartozó polimorfizmusokhoz hasonlóan kivétel nélkül Hardy Weinberg 

egyensúlyban vannak.  

9. táblázat:Szerotonerg genotípusok HWE egyensúlya 

Polimorfizmus Genotípus N 

Mért 

gyakoriságok 

% 

Elméleti 

gyakoriságok 

% 

HWE 
Genotipizálási 

arány 

5HTTLPR 

14/14 

14/16 

16/16 

120 

317 

246 

17,6 

46,4 

36,0 

16,6 

48,3 

35,1 

p=0,382 
99,4% 

HTR1A -1019 

C/G 

C/C 

C/G 

G/G 

183 

321 

183 

26,6 

46,7 

26,6 

25,0 

50,0 

25,0 

p=0.696 100% 

HTR1B 1997 

A/G 

A/A 

A/G 

G/G 

432 

231 

23 

63,0 

33,7 

3,4 

63,7 

32,2 

4,1 

p=0,240 100% 

Genetikai megoszlás a nem és az adatfelvételi helyszínek alapján 

A vizsgált polimorfizmusok genotípusainak férfiakra és a nőkre jellemző eloszlását a 10. 

táblázat mutatja be. A vizsgált populációban egyik polimorfizmusnál sem tapasztaltam 

szignifikáns nemi eltéréseket a genotípus gyakoriságokban. Egyedül az HTR1A -1019 C/C 

genotípus fordult elő gyakrabban a nők almintáján, mint a férfiakén, de ez az eltérés sem 

szignifikáns. 
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10. táblázat: A nők és a férfiak genotípus eloszlásának összehasonlítása 

Polimorfizmusok és a hozzájuk 

tartozó genotípusok 

Genotípus 

gyakoriságok 

Nők 

Genotípus 

gyakoriságok 

Férfiak 
Khi

2 
 próba 

N                  % N                  % 

DRD4 48 bp VNTR 

2/4 

2/7 

3/4 

4/4 

4/7 

7/7 

52 

19 

15 

186 

81 

17 

15,9 

3,2 

4,1 

50,3 

21,9 

4,6 

42 

10 

13 

137 

64 

6 

15,4 

3,7 

4,8 

50,4 

23,5 

2,2 

p=0,703 

 

DRD2 ANKK1 Taq1A 

A1/A1 

A1/A2 

A2/A2 

11 

119 

257 

2,8 

30,7 

66,4 

4 

94 

198 

1,4 

31,8 

66,9 

p=0,415 

 

COMT Val158Met 

A/A 

A/G 

G/G 

114 

187 

81 

29,8 

49,0 

21,2 

85 

149 

64 

28,5 

50,0 

21,5 

p=0,931 

 

HTTLPR 

14/14 

14/16 

16/16 

76 

178 

132 

19,7 

46,1 

34,2 

44 

139 

114 

14,8 

46,8 

38,4 

p=0,212 

 

HTR1A -1019 C/G 

C/C 

C/G 

G/G 

114 

173 

101 

29,4 

44,6 

26,0 

69 

148 

82 

23,1 

49,5 

27,4 

p=0,173 

 

HTR1B 1997 A/G 

A/A 

A/G 

G/G 

246 

124 

13 

64,2 

32,4 

3,4 

178 

100 

9 

62,0 

34,8 

3,1 

p=0,795 

 

 

A 11. táblázatban bemutatott felosztásban 4 helyszín kategóriát különítettem el, az első 

helyszínen pszichológushallgatók, a második helyszínen rendőrtiszti főiskolás hallgatók, a 

harmadik helyszínen rendőrtiszti szakközépiskolás hallgatóktól gyűjtöttem adatokat. A 

negyedik kategóriába soroltam az egyéb helyszíneken gyűjtött adatokat, (pl. Kutatók 

éjszakája, Belvárosi Tanoda) ezek a minta 9,5%-át teszik ki. A tesztfelvételi helyszínek 

mentén nem volt szignifikáns különbség a genotípus eloszlásban. 
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11. táblázat:A tesztfelvételi helyszínek genotípus eloszlásának összehasonlítása 

Polimorfizmus Genotípus 
Pszichológus 

hallgatók 

Rendőrtiszti 

hallgatók 

Rendészeti 

hallgatók 

Egyéb 

helyszínek 
Szig. 

DRD4 48 bp 

VNTR 

4/4 67,5% 60,9% 65,9% 65,9% 

0,391 4/7 28,9% 31,0% 31,1% 25,0% 

7/7 3,6% 8,1% 3,0% 9,1% 

COMT 

Val158Met 

A/A 29,4% 33,6% 27,5% 25,8% 

0,934 A/G 49,5% 45,2% 51,1% 51,6% 

G/G 21,1% 21,2% 21,4% 22,6% 

DRD2/ANKK1 

(Taq1A) 

A1/A1 2,1% 2,7% 1,7% 69,2% 

0,339 A1/A2 27,3% 35,4% 36,8% 27,7% 

A2/A2 70,6% 61,9% 61,5% 3,1% 

5HTTLPR 

14/14 17,2% 25,2% 15,5% 12,3% 

0,206 14/16 49,1% 39,6% 46,4% 44,6% 

16/16 33,7% 35,2% 38,1% 43,1% 

HTR1A -1019 

C/G 

C/C 28,7% 26,5% 23,6% 24,6% 

0,901 C/G 45,0% 47,8% 47,8% 50,8% 

G/G 26,3% 25,7% 28,6% 24,6% 

HTR1B 1997 

A/G 

A/A 63,7% 65,5% 57,2% 75,0% 

0,206 A/G 33,7% 31,8% 37,9% 21,9% 

G/G 2,6% 2,7% 4,9% 3,1% 

 

7.2.2 Asszociáció vizsgálatok a dopaminerg rendszer kandidáns génjeivel  

Az elemzéseim célja a dopamin és a szerotonin neurotranszmitter rendszerek néhány 

kandidáns génjének polimorfizmusa és az impulzivitás vonás közötti összefüggés feltárása 

volt. A dopamin rendszer kandidáns génjei közül két receptor gén polimorfizmust, a DRD4 48 

bp VNTR-t, illetve a DRD2 ANKK1 Taq1A-t, valamint a dopamin metabolizmusában 

szerepet játszó Katekol-O-metiltranszferáz gén egyik funkcionális polimorfizmusát 

vizsgáltam.  Az asszociációelemzéseknél egy- illetve kétszempontos kovariancia analíziseket 

(ANCOVA) végeztem, melyekben a személyek neme szerepelt kovariánsként. Mivel több 

polimorfizmust vizsgáltam – összesen hatot-, az elemzéseket követően Bonferroni korrekciót 

alkalmaztam; az eredetileg meghatározott 0,05-ös szignifikancia szintet elosztottam az 

elemzésbe bevont polimorfizmusok számával, ennek megfelelően a 0,008-ra módosult a 

többszörös tesztelésre korrigált szignifikancia szint.  
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Ha az asszociációelemzésekben a hatás jellemzően az egyik allél jelenléte mellett jelentkezik, 

vagyis, ha az egyik homozigóta változat és a heterozigóta változat mellett hasonló 

eredményeket kapunk, akkor indokolt az adott allél jelenléte vagy hiánya alapján létrehozott 

összevont genotípus kategóriákat használni az elemzések domináns modelljében (lásd 6.7.1 

fejezet) és a hatás iránya alapján genetikai rizikó, vagy védőfaktorokról beszélni. Ilyen 

csoportosításokat több helyen alkalmaztam az asszociáció vizsgálatokban. 

A dopamin rendszer kandidáns génjei 

A DRD4 48 bp VNTR polimorfizmus számos változata ismert, ennek köszönhetően a 

változatoknak többféle csoportosítási módja létezik. Így elsőként az összes genotípus 

kategóriához tartozó impulzivitás pontszámot bemutatom, a ritka genetikai variációkat is 

feltüntetve (  
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12. táblázat). Ezt követően a széles körben elterjedt 7-es allél jelenléte vagy hiánya szerinti 

csoportosítással végeztem el az asszociációelemzést, mely egy szignifikáns genetikai hatásra 

mutatott rá [F(1,683)=7.524, p=0.006, η
2
=0.011, erő=0.782]. A 7-es allélt hordozószemélyek 

önbeszámolóik alapján alacsonyabb impulzivitás értékekkel jellemezték magukat, mint azok, 

akik sem heterozigóta, sem pedig homozigóta formában nem hordozták a DRD4 48 bp VNTR 

7-es változatát. Ennek alapján tehát a 7-es allél az impulzivitás védőfaktorának tekinthető. Az 

impulzivitás átlagértékek és a DRD2/ANKK1 Taq1A polimorfizmus között nem volt 

szignifikáns összefüggés. A COMT Val158Met polimorfizmus a G allél jelenléte vagy hiánya 

szerint csoportosított genotípusok elemzése ugyanakkor szintén szignifikáns asszociációt 

mutatott az impulzivitás összpontszámmal [F(1,677)=3,954, p=0,047, ƞ
2
=0,006, erő=0,510]. 

Az eredmények a G allél impulzivitást csökkentő hatására utalnak. A személyek nemének, 

mint kovariánsnak a fenti elemzések egyikében sem volt hatása. 

A Bonferonni korrekciót követően módosult, p=0,008 szignifikancia szint mellett a   
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12. táblázatban bemutatott eredmények közül egyedül a 7-es allél jelenléte/hiánya alapján 

csoportosított DRD4 48 bp VNTR polimorfizmus hatása maradt szignifikáns, ezt az 

eredményt kiemelten tüntettem fel a 12. táblázatban. 
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12. táblázat:A dopaminrendszer kandidáns génjeivel végzett elemzések 

Kandidáns 

polimorfizmusok 
Genotípusok N 

Impulzivitás 

pontszám 
Szignifikancia 

DRD4 48 bp 

VNTR 

 

 

2/2* 

2/3* 

2/4 

2/5* 

2/7 

2/9* 

3/3* 

3/4  

3/7* 

4/4 

4/5* 

4/6* 

4/7 

4/8* 

5/7* 

6/7* 

7/7 

7/8* 

5 

6 

101 

1 

22 

1 

1 

28 

6 

323 

5 

5 

145 

7 

2 

2 

23 

3 

55,8 (±14,77) 

59,6 (±7,59) 

58,8 (±9,16) 

40,0 

59,9 (±8,65) 

66,0 

57,0 

59,0 (±8,26) 

53,8 (±2,40) 

59,0 (±9,50) 

59,2 (±12,40) 

56,8 (±17,77) 

57,1 (±9,08) 

57,4 (±13,27) 

55,5 (±17,68) 

46,5 (±0,71) 

54,0 (±7,34) 

53,3 (±11,02) 

p=0,077 

Nincs 7-es allél 

Van 7-es allél 

483 

203 

58,9 (±9,54) 

56,7 (±8,88) 
p=0,006** 

DRD2/ANKK1 

Taq1A 

C/C 

C/T 

T/T 

455 

213 

15 

58,6 (±9,54) 

58,0 (±9,09) 

54,9 (±8,60) 

p=0,247 

Van T(A1) allél 

Nincs T (A1) 

allél 

455 

228 

58,5 (±9,55) 

57,8 (±9,07) 
p=0,292 

COMT 

Val158Met 

A/A 

A/G 

G/G 

199 

336 

145 

59,3 (±9,89) 

57,8 (±9,36) 

54,9 (±8,75) 

p=0,138 

NincsG allél 

VanG allél 

199 

481 

59,3 (±9,89) 

57,7 (±9,17) 
p=0,047 

*A 3%-tól alacsonyabb előfordulási gyakoriságú genotípusok 

**P<=0,008 
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7.2.3 Asszociáció vizsgálatok a szerotonerg rendszer kandidáns génjeivel  

A további asszociációelemzésekben három szerotonerg polimorfizmus és a BIS-11 

összpontszám összefüggését vizsgáltam, a nem ezekben az elemzésekben is kovariánsként 

szerepelt (13. táblázat). A szerotonin transzporter gén promoter régiójában elhelyezkedő 

5HTTLPR polimorfizmus nem mutatott szignifikáns asszociációt A BIS-11 összpontszámmal. 

Hasonló módon a HTR1A 1019 C/G polimorfizmus és a BIS-11 összpontszám között sem 

volt szignifikáns asszociáció. Mivel mindkét allél gyakori volt a mintában, a HTR1A esetében 

nem volt indokolt a genotípus kategóriák összevonása. Ugyanakkor a HTR1B 1997 A/G 

polimorfizmus szignifikáns asszociációt mutatott az impulzivitás összpontszámmal 

[F(2,666)=5,550, p=0,004, η
2
=0,016, erő=0,854]. Az AA genotípust hordozók magasabb 

impulzivitással voltak jellemezhetőek, mint az AG genotípust hordozók. A G allél ritka 

előfordulása miatt indokolt volt a G allél jelenléte vagy hiánya szerinti genotípus 

csoportosítás, melynek eredményeként a G-t hordozók alacsonyabb impulzivitást mutattak, 

mint azok, akik nem hordozták ezt a változatot [F(1,667)=8,805, p=0,003, η
2
=0,013, 

erő=0,842]. A  HTR1B 1997 A/G polimorfizmussal végzett mindkét elemzésben szignifikáns 

volt a nem, mint kovariáns hatása (p=0,05).  

13. táblázat:A szerotoninrendszer kandidáns génjeivel végzett elemzések 

Kandidáns 

polimorfizmusok 
Genotípusok N 

Impulzivitás 

pontszám 
Szignifikancia 

HTTLPR 

14/14 

14/16 

16/16 

120 

317 

246 

57,7 (±9,79) 

58,8 (±9,76) 

57,9 (±8,68) 

p=0,382 

HTR1A -1019 

C/G 

C/C 

C/G 

G/G 

183 

321 

183 

58,8 (±10,15) 

57,9 (±8,66) 

58,3 (±9,84) 

p=0,696 

HTR1B 1997 

A/G 

A/A 

A/G 

G/G 

432 

231 

23 

59,0 (±9,36) 

56,5 (±9,11) 

59,7 (±10,60) 

p=0,004 

Nincs G allél 

Van G allél 

432 

252 

59,0 (±9,36) 

56,8 (±9,27) 
p=0,003 
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7.2.4 A dopaminerg és szerotonerg gének interakciós hatásának tesztelése 

A dopamin és szerotonin genotípusok és a vonás impulzivitás közötti interakciók feltárását 

kétszempontos varianciaanalízis alkalmazásával végeztem el. A szakirodalom alapján korábbi 

kutatásokban ehhez a két transzmitter rendszerhez tartozó polimorfizmusok impulzivitásra 

gyakorolt együttes hatását még nem vizsgálták. Ebben az elemzésben a DRD4 48 bp VNTR 

és a HTR1B 1,997 A/G polimorfizmusok szerepeltek, mint csoportosító változók, a BIS 

összpontszám volt a függő változó, a nemet pedig kovariánsként vontam be az analízisbe. 

Mindkét polimorfizmus esetében szignifikáns főhatás volt megfigyelhető (DRD4 48 bp 

VNTR: F(1,664)=5,990, p=0,015, η
2
=0,009, erő=0,686; HTR1B 1997 A/G: F(1,664)=7,851, 

p=0,005, η
2
=0,012, erő=0,799]. Az 5. ábrán látható, hogy az impulzivitás pontszám a DRD4 

48 bp VNTR 7-es allélt és a HTR1B 1997 G allélt együttesen hordozó személyeknél volt a 

legkisebb (55,3 ±9,8), illetve sem a 7-es allélt sem pedig a G allélt nem hordozóknál volt a 

legnagyobb (59,7±9,7). A nem, mint kovariáns hatása szignifikáns volt (p=0,04). A két 

polimorfizmus között nem volt megfigyelhető interakció, tehát úgy tűnik, hogy az 

impulzivitás szintjét befolyásoló genetikai hatások összeadódnak, a DRD4 48 bp VNTR 7-es, 

illetve a HTR1B 1997 G allélok, mint védőfaktorok alakítanak ki alacsonyabb impulzivitást 

az ezeket a génváltozatokat hordozó személyeknél.  
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5. ábra:A DRD4 48 bp VNTR és HTR1B 1997 A/G polimorfizmusok és az  BIS-11 

impulzivitás pontszám összefüggése 

 

Megjegyzés: Az Y hibasávok a standard hibát jelzik. G allél: a HTR1B 1997 A/G polimorfizmus G 

allélja. 7-es allél: a DRD4 48 bp VNTR 7-es ismétlésszámú allélja. Az impulzivitás a 7-es allélt és a G 

allélt együttesen hordozó személyeknél volt a legalacsonyabb (55,3 ±9,8), illetve az egyik allélt sem 

hordozóknál volt a legmagasabb (59,7±9,7). A két polimorfizmus között nem volt interakció, tehát úgy 

tűnik, hogy az impulzivitás szintjét befolyásoló genetikai hatások összeadódnak, a DRD4 48 bp VNTR 

7-es, illetve a HTR1B 1997 G allélok, mint védőfaktorok alakítanak ki alacsonyabb impulzivitást az 

ezeket a génváltozatokat hordozó személyeknél.  

 

7.2.5 A dopaminerg és a szerotonerg génhatások additív jellege 

Az előző fejezetben tárgyalt dopaminerg és szerotonerg védőfaktorok hatása úgy tűnik, 

összeadódik, mindkettő szerepet játszik a BIS-11 főskála pontszám kialakításában. 

Mindemellett elképzelhető, hogy ezek a genetikai védőfaktorok különböző mértékben hatnak 

az impulzivitás három aspektusa mentén, melyeket az BIS kérdőív alskálái mérnek. Ezért 

elvégeztem egy olyan vegyes kétszempontos varianciaanalízist, melynek összetartozó mintás 

szempontja a BIS-11 kérdőív három alskálája, a független mintás szempont pedig a korábban 

szignifikáns hatást mutató dopaminerg és szerotonerg polimorfizmusok összevont csoportjai. 

A DRD4 48 bp VNTR 7-es alléljának illetve a HTR1B G alléljának jelenléte vagy hiánya 

szerint 3 csoportot alakítottam ki: az első csoportba azok a személyek kerültek, akiknél egyik 
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genetikai védőfaktor sem volt jelen, a második csoportba azok, akiknél az egyik (dopaminerg 

vagy szerotonerg) impulzivitást csökkentő allél jelen van, a harmadik csoportban pedig a 

mindkét védőallélt hordozó személyek szerepeltek. A nemet itt is kovariánsként vontam be az 

elemzésbe. Mindhárom alskála esetében akkor volt megfigyelhető a legmagasabb 

impulzivitás pontszám, ha a személyek nem hordozták sem a DRD4 48 bp VNTR 7-es allélt 

sem pedig a HTR1B 1997 G allélt. Ettől alacsonyabb értékeket mutatnak mindhárom alskála 

esetében, ha a két védőallél közül az egyiket hordozták, és végül mind a kognitív, mind a 

motoros, mind pedig a kognitív alskálák esetében akkor volt a legalacsonyabb az impulzivitás 

érték, ha a személyek mindkét protektív genetikai változattal rendelkeztek (6. ábra). 

Elmondható tehát, hogy mindkét polimorfizmus hatása meghatározó az impulzivitás 

tekintetében. Ugyanakkor, hatásuk az impulzivitás mindhárom aspektusát tekintve 

egyértelműen additív, nem figyelhető meg köztük interakció.  

6. ábra: Dopaminerg és szerotonerg additív génhatások az impulzivitás hátterében 

 

Megjegyzés: Az Y hibasávok a standard hibát jelzik. A két ábrán szereplő allél a DRD4 48 bp VNTR 

polimorfizmus 7-es allélja, és a HTR1B 1997 A/G polimorfizmus G allélja. Az alskálákon akkor volt 
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megfigyelhető a legmagasabb impulzivitás pontszám, ha a személyek sem a 7-es, sem a G allélnak nem 

voltak a hordozói. Alacsonyabb értékeket mutatnak mindhárom alskálán esetében, ha a két védőallél 

közül az egyiket hordozták. A legalacsonyabb impulzivitás értéket, a mindkét protektív genetikai 

változatot hordozó személyek adták. Ennek alapján mindkét polimorfizmus hatása meghatározó az 

impulzivitás tekintetében, illetve az impulzivitás mindhárom skálát tekintve additív, nem figyelhető 

meg köztük interakció. 

7.3 Az új háromfaktoros impulzivitás modellel végzett genetikai 

asszociáció elemzések 

A Barratt Impulzivitás Kérdőív magyar adaptációja során az eredeti, a szakirodalomban is 

vitatott impulzivitás modell gyenge illeszkedését tártam fel mind a reprezentatív minta, mind 

pedig a felsőoktatási minta adatain. Ezt követően alternatív modelleket teszteltem, melyek 

közül egy olyan háromfaktoros struktúra mutatta a legjobb illeszkedést, amiben a tételek egy 

része eltérő faktorokon súlyozódott, illetve az eredeti 30 tétel helyett 21 tételből áll. A Barratt 

és mtsai által javasolt modellben az első faktor a Figyelmi Impulzivitás, amely 8 tételből áll és 

a figyelem hiányt, valamint a kognitív instabilitást méri. Az új modellben az első faktor az 

Önkontroll, mely 10 tételt foglal magában, és az eltervezett viselkedés követésének 

képességére utal. A BIS-11 második faktora a 11 tételes Motoros Impulzivitás, ez a mozgásos 

aktivitást és a kitartás hiányát méri. Az általam javasolt modell második faktora az Impulzív 

Viselkedés, a kívülről megfigyelhető viselkedéses mozzanatok hirtelenségét méri. Az 

Impulzív Viselkedés faktorhoz 5 tétel tartozik. A Tervezés Hiánya az eredeti BIS harmadik 

faktora, mely Barratt és mtsai értelmezése szerint az önkontrollt és a kognitív komplexitás 

hiányát méri, 11 tételt tartalmaz. Az új modell harmadik faktorát türelmetlenségnek neveztem 

el. Az ehhez a faktorhoz tartozó 7 tétel azokra a helyzetekre kérdez rá, amelyekben a 

folyamatban lévő viselkedés fenntartása okoz nehézséget.  

Az új modell lényegesen eltérő struktúrában és eltérő számú tétellel méri az 

impulzivitást, azonban a faktorok száma azonos és a hozzájuk tartozó itemek tartalma is 

hasonló az eredeti BIS-11-hez, emiatt fontosnak tartottam a felsőoktatási minta adatain az új 

modell alapján megismételni a genetikai asszociációelemzéseket.  

7.3.1 A BIS-11-R asszociáció vizsgálata megerősíti a DRD4 VNTR 7-es védőallél 

hatását 

Elsőként a BIS-11-R és az 5.2.2. fejezetben bemutatott 3 dopaminerg polimorfizmus, a DRD4 

48 bp VNTR, a DRD2/ANKK1 Taq1A és a COMT Val158Met asszociációelemzéseit 
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végeztem el. Egyszempontos kovariancia analíziseket végeztem, melyben a nem változó 

kovariánsként szerepelt. A dopaminerg polimorfizmusok asszociációvizsgálatának 

eredményeit a   
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14. táblázat mutatja be. Az eredeti BIS-11-el végzett elemzések eredményeihez hasonlóan a 

DRD4 48 bp VNTR 7-es alléljának jelenléte szerinti csoportosítás mutatott szignifikáns 

asszociációt a BIS-11-R összpontszámmal[F(1,683)=7.803, p=0.011, η
2
=0.011, erő=0.797]. A 

hatás iránya is azonos, mint a korábbi eredményeimé: a 7-es allélt hordozószemélyek 

alacsonyabb impulzivitást mutattak, mely megerősíti, hogy ez a génváltozat az impulzivitás 

védőfaktora. A DRD4 48 bp VNTR összes allélvariációjával illetve a DRD2/ANKK1 Taq1A-

val végzett elemzések nem mutattak szignifikáns eredményt. Különbség az BIS-11-el kapott 

asszociáció eredményekhez képest, hogy a BIS-11-R és a COMT Val158Met asszociációja 

nem lett szignifikáns, a G allél jelenléte vagy hiánya szerinti genotípus csoportosítás mellett 

sem. A BIS-11-el végzett elemzéseknek megfelelően, a BIS-11-R asszociációelemzéseinél is 

elvégeztem szignifikancia korrekciót, 0,008-as p mellett egy polimorfizmus sem mutatott 

szignifikáns asszociációt. 
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14. táblázat: A BIS-11-R és a dopaminerg kandidáns gének asszociáció vizsgálatának 

eredményei 

Kandidáns 

polimorfizmusok 
Genotípusok N 

Impulzivitás 

pontszám 
Szignifikancia 

DRD4 48 bp 

VNTR 

 

 

2/2* 

2/3* 

2/4 

2/5* 

2/7 

2/9* 

3/3* 

3/4  

3/7* 

4/4 

4/5* 

4/6* 

4/7 

4/8* 

5/7* 

6/7* 

7/7 

7/8* 

5 

6 

101 

1 

22 

1 

1 

28 

6 

323 

5 

5 

145 

7 

2 

2 

23 

3 

37,4 (±10,76) 

42,6 (±6,73) 

40,1 (±7,51) 

25,0 

40,9 (±7,19) 

47,0 

38,0 

40,1 (±6,67) 

33,7 (±3,07) 

40,2 (±7,57) 

40,8 (±9,31) 

37,8 (±12,63) 

38,8 (±7,40) 

38,0 (±9,52) 

39,0 (±15,55) 

29,5 (±0,71) 

35,1 (±6,39) 

36,0 (±8,00) 

p=0,084 

Nincs 7-es allél 

Van 7-es allél 

483 

203 

40,1 (±7,62) 

38,4 (±7,34) 
p=0,011 

DRD2/ANKK1 

Taq1A 

C/C 

C/T 

T/T 

455 

213 

15 

39,9 (±7,71) 

39,4 (±7,31) 

36,8 (±7,04) 

p=0,177 

Van T(A1) allél 

Nincs T (A1) 

allél 

455 

228 

39,2 (±7,30) 

39,9 (±7,71) 
p=0,249 

COMT 

Val158Met 

A/A 

A/G 

G/G 

199 

336 

145 

40,3 (±7,74) 

39,4 (±7,63) 

39,1 (±7,20) 

p=0,466 

Van G allél 

Nincs G allél 

199 

481 

40,3 (±7,74) 

39,3 (±7,50) 
p=0,158 

Megjegyzés: *A 3%-tól alacsonyabb előfordulási gyakoriságú genotípusok 
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7.3.2 A BIS-11-R  asszociációvizsgálata megerősíti a HTR1B G védőallél hatását 

Az 5.2.3. alfejezetben bemutatott módon a  HTTLPR, a HTR1A -1019 C/G és a HTR1B 1997 

A/G szerotonerg polimorfizmusok és a BIS-11-R-el mért impulzivitás asszociációvizsgálatát 

is elvégeztem, az eredmények a  15. táblázatban láthatóak. A HTTLPR és a HTR1A -1019 

C/G nem mutattak szignifikáns asszociációt az impulzivitással. A HTR1B 1997 A/G 

polimorfizmus mindkét csoportosítása mellett szignifikáns asszociációt eredményezett.  A 

BIS-11-R-el végzett elemzéseknél a megfigyelhető p értékek azonban magasabbak lettek, 

mint a 7.2.3 fejezetben bemutatottak a hármas csoportosításnál [F(2,657)=4.433, p=0,012, 

η
2
=0,013, erő=0,762], a G allél jelenléte szerinti csoportosításnál pedig [F(1,658)=5,139, 

p=0,024, η
2
=0,008, erő=0,619]. A többszörös tesztelésre vonatkozó szignifikancia korrekciót 

követően a szerotonerg polimorfizmusok tehát nem mutattak szignifikáns összefüggést a BIS-

11-R-rel mért impulzivitással.  

15. táblázat: A BIS-11-R és a szerotonerg kandidáns gének  

Kandidáns 

polimorfizmusok 
Genotípusok N 

Impulzivitás 

pontszám 
Szignifikancia 

HTTLPR 

14/14 

14/16 

16/16 

120 

317 

246 

39,1 (±7,84) 

40,1 (±7,74) 

39,3 (±7,18) 

p=0,247 

HTR1A -1019 

C/G 

C/C 

C/G 

G/G 

183 

321 

183 

40,1 (±8,20) 

39,3 (±7,08) 

39,8 (±7,73) 

p=0,591 

HTR1B 1997 

A/G 

A/A 

A/G 

G/G 

432 

231 

23 

40,1 (±7,45) 

38,4 (±7,46) 

 41,8 (±9,18) 

p=0,012 

Nincs G allél 

Van G allél 

432 

252 

40,1 (±7,45) 

38,7 (±7,66) 
p=0,024 

 

7.3.3 A kandidáns gének additív hatásai a BIS-11-Resetében is megfigyelhetők 

Az interakciós hatás teszteléséhez az 7.2.4 fejezetben bemutatott elemzést ismételtem meg a 

BIS-11-R főskálával. A DRD4 48 bp VNTR és a HTR1B 1,997 A/G polimorfizmusok 

szerepeltek csoportosító változóként, a BIS-11-R főskála pontszám volt a függő változó, a 
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nemet itt is kovariánsként alkalmaztam. Mindkét polimorfizmus esetében szignifikáns főhatás 

volt megfigyelhető (DRD4 48 BP VNTR: F(1,656)=6,698, p=0,010, η
2
=0,010, erő=0,734; 

HTR1B 1997 A/G: F(1,656)=5,937, p=0,015, η
2
=0,022, erő=0,682]. Az eredmények ennél az 

elemzésnél is illeszkednek az eredeti BIS-11-gyel bemutatottakhoz: a BIS-11-R impulzivitás 

azoknál a személyeknél a legkisebb, akik 7-es allélt és a G allélt együttesen hordozzák (37,5 

±2,28). A 7-es allélt és G allélt sem hordozó személyek impulzivitása volt a legmagasabb 

(40,6±7,6). A két polimorfizmus között itt sem volt megfigyelhető interakció, az 5.2.4-ben 

ismertetett eredményekkel összhangban az impulzivitás szintjét befolyásoló genetikai hatások 

összeadódása körvonalazódik. Az eredményeket a 7. ábra mutatja be. 

7. ábra: A DRD4 48 BP VNTR és HTR1B 1997 A/G polimorfizmusok és az  BIS-11-R 

impulzivitás pontszám összefüggése 

 

Megjegyzés: Az Y hibasávok a standard hibát jelzik. A két ábrán szereplő allél a DRD4 48 bp VNTR 

polimorfizmus 7-es allélja, és a HTR1B 1997 A/G polimorfizmus G allélja. A BIS-11-R impulzivitás a 

7-es allélt és a G allélt együttesen hordozók csoportjában a legalacsonyabb (37,5 ±2,28). A 7-es allélt 

és G allélt sem hordozó személyek impulzivitása volt a legmagasabb (40,6±7,6). A két polimorfizmus 

között nem volt interakció, ami additív genetikai hatásokat tükröz.   

7.3.4 Az impulzivitás hátterében feltárt additív génhatások a BIS-11-R alapján 

Az additív génhatások elemzését is megismételtem a BIS-11-R alskála átlagokkal. A vegyes 

kétszempontos varianciaanalízis független változói a BIS-11-R alskála átlagai voltak, a 
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független mintás szempontnál pedig a DRD4 48 bp VNTR 7-es alléljának illetve a HTR1B G 

alléljának jelenléte vagy hiánya szerinti hármas csoportosítást alkalmaztam: az első csoport 

egyik rizikó allélt sem hordozta, a másik csoport csak egy rizikó allélt hordoz, a harmadik 

csoport mindkettő rizikóallélt hordozó személyeket tartalmaztak. A nem ebben az elemzésben 

is kovariánsként szerepelt. Az eredmények összhangban vannak a BIS-11 alskálákon 

végzettekkel: a legmagasabb impulzivitás értékeket azok mutatták, akik nem hordozták sem a 

DRD4 48 bp VNTR 7-es allélt sem pedig a HTR1B 1997 G variánst. Az egyik védőallélt 

hordozók ennél alacsonyabb értékeket mutattak, a legalacsonyabb impulzivitás értékek pedig 

a védőallélokat hordozó személyeknél voltak megfigyelhetők. A két polimorfizmus hatása 

tehát a BIS-11-R esetében megegyezik  a Barratt és mtsai által kifejlesztett mérőeszközön 

kapott eredményekkel: mind a DRD4 48 bp VNTR, mind pedig a HTR1B 1997 A/G szerepet 

játszik az impulzivitásban, interakció azonban nem figyelhető meg köztük (8. ábra). 

8. ábra:A dopaminerg és szerotonerg additív génhatások az BIS-11-R impulzivitás 

faktorok hátterében 

 

Megjegyzés: Az Y hibasávok a standard hibát jelzik. A két ábrán szereplő allél a DRD4 48 bp VNTR 

polimorfizmus 7-es allélja, és a HTR1B 1997 A/G polimorfizmus G allélja. Az alskálákon akkor volt 
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megfigyelhető a legmagasabb impulzivitás pontszám, ha a személyek sem a 7-es, sem a G allélnak nem 

voltak a hordozói. A két védőallél közül az egyiket hordozók alacsonyabb értékeket mutattak. A 

legalacsonyabb impulzivitás értéket a BIS-11-el végzett elemzésben tapasztaltakhoz hasonlóan, a 

mindkét protektív genetikai változatot hordozó személyek adták.  

 

7.4 Az ópiátfüggők temperamentumát alakító genetikai variáns 

A szerhasználat és az impulzivitás kapcsolatának feltárására számos vizsgálat irányul, tágabb 

értelemben  a szerhasználat és a temperamentum jellemzők kapcsolata egy intenzíven kutatott 

terület. A szerhasználat agyi biokémiai hátterét illetően rendszerint a monoamin transzmitter 

rendszerek szerepe merül fel. A szerhasználat, a temperamentum és a genetikai tényezők 

összefüggését heroinfüggő személyek és egészséges kontrollszemélyek TCI skálaértékei, 

illetve egy széles körben vizsgált COMT polimorfizmus elemzésével vizsgáltam. Annak 

köszönhetően, hogy TCI elméleti alapon a monoamin funkciókhoz kapcsolja a 

temperamentumot, illetve hogy a TCI a BIS-11-től eltérő módon ugyan, de magában foglalja 

az impulzivitást, ennek a vizsgálatnak az eredményei összevethetőek az impulzivitás genetikai 

hátterének vizsgálataival. Az ópiátfüggés genetikai hátterének vizsgálatához 117 heroinfüggő 

és 124 kontroll személy módosított TCI kérdőív pontszámai és a COMT Val158Met 

genotípusainak összefüggését teszteltem. Az 5.4 alfejezetben a heroinfüggők és 

kontrollszemélyek leíró statisztikáit, az elemzett genotípusaik validitás vizsgálatát és a 

genetikai asszociációelemzések eredményeit mutatom be (Abbate-Daga, Amianto, Rogna, és 

Fassino, 2007).  

7.4.1 Leíró statisztikák 

A kiválasztási kritériumoknak megfelelően, azokat a személyeket vontuk be az elemzésekbe, 

akik 18-35 év közöttiek és rendelkeznek érvényes TCI kérdőívvel. A TCI kérdőív kitöltését 

akkor tekintettük érvényesnek, ha minden kérdésre feleltek, és az öt validitás kérdésből 

háromra megfelelően válaszoltak (6.4.2).  Végül 117 ópiátfüggő és 124 kontroll személynek 

született érvényes TCI profilja. A résztvevők átlagéletkora az ópiátfüggő csoportban 27,4 

(±3,7) év, a kontrollcsoportban 23,2 (±4,4).  A nemek szerinti eloszlás fordított mintázatú volt 

a két csoportban: az ópiátfüggő vizsgálati személyek 70,1 százaléka  férfi és 29,9 százaléka 

nő, míg a kontrollszemélyek 26,6 százaléka  férfi és 73,4 százaléka nő. A szignifikáns nemi 

(t239=8,1 p<0,001) és életkori [χ2(1,241)=45,6; p<0,001) különbségek miatt mindkét változó 



101 

 

kovariánsként szerepel az asszociációelemzésekben. Az ópiátfüggő és a kontrollszemélyek 

leíró statisztikái a 16. táblázatban láthatóak. 

16. táblázat: Az ópiátfüggők és a kontrollszemélyek leíró statisztikái 

 

7.4.2 A COMT Val158Met genotípusok validitás vizsgálata 

A COMT gén széles körben vizsgált Val58Met genotípusainak validitását a Hardy-Weinberg 

egyensúly tesztelésével végeztem az 7.2.1 fejezetben ismertetett módon, vagyis a várható és a 

mért genotípus gyakoriságokat hasonlítottam össze Khi
2
 próbával. A COMT val158Met 

genotípusok mintára jellemző előfordulási arányai sem a heroinfüggők mintájában, sem a 

kontrollcsoportban nem tértek el szignifikánsan az elméleti eloszlástól, mindkét minta Hardy-

Weinberg egyensúlyban volt (  

 Heroinfüggők Kontrollszemélyek  

N % Kor 

(átlag) 

Szórás N % Kor 

(átlag) 

Szórás 

Nem Férfi 82 70,1 24,24 3,9 33 26,6 27,76 3,8 

Nő 35 29,9 22,76 4,8 91 73,4 26,57 4,2 

TCI Skálák 
Férfi Nő Férfi Nő 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Újdonságkeresés 20,88 5,5 21,49 6,1 25,45 5,7 25,46 7,1 

Ártalomkerülés 12,52 7,0 13,15 5,9 16,84 8,0 19,80 7,6 

Jutalomfüggés 14,62 3,9 16,15 3,9 13,55 3,3 15,71 3,3 

Kitartás 4,0 2,3 4,59 2,3 3,51 1,8 3,6 2,3 
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17. táblázat). 
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17. táblázat: A heroinfüggők és a kontrollszemélyek genotípus eloszlása 

Polimorfizmus Genotípus N 

Mért 

gyakoriságok 

% 

Elméleti 

gyakoriságok
*
% HWE

** 
Genotipizálási 

arány 

Heroinfüggők 

COMT 

Val158Met 

A/A 

A/G 

G/G 

35 

56 

26 

29,9 

47,9 

22,2 

29,0 

49,7 

21,3 

p=0,923 100,0% 

Kontrollszemélyek 

COMT 

Val158Met 

A/A 

A/G 

G/G 

32 

60 

32 

25,8 

48,4 

25,8 

25,0 

50,0 

25,0 

p=0,938 100,0% 

 

A genotípusok eloszlásában a nők és a férfiak között sem volt szignifikáns különbség, sem a 

heroinfüggők sem a kontrollszemélyek csoportjában, az eloszlások 18. táblázatban láthatók. 

18. táblázat: COMT Val158Met genotípus gyakoriságok nemek szerinti 

csoportosításban 

 

Heroinfüggő Kontrollszemélyek  

Férfi 

(N=82) 

Nő 

(N=35) 

Összes 

(N=117) 

Férfi 

(N=33) 

Nő 

(N=91) 

Összes 

(N=124) 

Val/Val (G/G) 26,8% 37,1% 29,9% 24,2% 26,4% 25,8% 

Val/Met (G/A) 48,8% 45,7% 47,9% 39,4% 51,6% 48,4% 

Met/Met 

(A/A) 24,4% 17,2% 22,2% 36,4% 22,0% 25,8% 

p érték 0,472 0,255 
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7.4.3 Szerhasználók és egészségesek TCI profilja 

A TCI skálák átlagértékei különböztek a két csoportban, a szerhasználók szignifikánsan 

magasabb Újdonságkereséssel és Ártalomkerüléssel jellemezhetőek, míg a Jutalomfüggésük 

és a Kitartásuk szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontrollszemélyeké (19. táblázat).  

19. táblázat Heroinfüggő és kontrollszemélyek TCI skálainak átlagértékei 

 
Heroinfüggő csoport 

n=117 

Kontrollcsoport 

n=124 
t239= 

Újdonságkeresés 25,5 (±6,1) 21,3 (6,0) 5,296* 

Ártalomkerülés 17,7 (±8,0) 13,0 (±6,2) 5,176* 

Jutalomfüggés 14,2 (±3,5) 15,7 (±3,9) -3,181* 

Kitartás 3,5 (±2,0) 4,4 (±2,2) -3,305* 

*p<0,001 

A nemi és az életkori hatásokat szintén elemeztem az egyes mintákban. Az ópiátfüggők 

csoportjában a Jutalomfüggés szignifikánsan alacsonyabb volt a férfiaknál(13,6±3,3), mint a 

nőknél (15,7±3,3; t115=3,22; p=0,002). Az Ártalomkerülés szintén alacsonyabb volt a 

férfiaknál, ez a különbség azonban csak tendencia jellegű (férfiak: 16,8±8,0; nők: 19,8±7,7; 

t115=-1,85; p=0,067). A kontrollcsoportban hasonló nemi különbségek voltak kimutathatók, a 

Jutalomfüggés itt is szignifikánsan alacsonyabb volt a férfiak között (férfiak: 14,5±3,9; nők: 

16,2±3,9; t122=-2,08; p=0,04). Az Ártalomkerülés pontszámok is alacsonyabbak voltak a 

férfiaknál, azonban ez a különbség nem volt szignifikáns. Az ópiátfüggők életkora 

tendenciózus összefüggést mutatott az Újdonságkereséssel (r=0,17; p=0,075) és a 

Jutalomfüggéssel (r=0,16; p=0,083). A kontrollcsoportban az életkor szignifikánsan korrelált 

az Ártalomkerüléssel (r=-0.20; p=0,028) és a Jutalomfüggéssel (r=-0,26; p=0,003). A nem és 

az életkor temperamentum változókkal megfigyelt összefüggései miatt a későbbi 

elemzésekben ezeket a változókat kovariánsként alkalmaztam.  

7.4.4 A szerhasználat, a temperamentum jellemzők és a COMT Val158Met 

asszociáció elemzései  

A 17. táblázatban bemutatott genotípus eloszlások elemzése alapján a heroinfüggők és a 

kontrollszemélyek COMT Val158Met genotípus eloszlása nem mutatott szignifikáns 

különbséget (p=0,708). Az asszociációelemzések egy további lépéseként olyan dimenzionális 
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megközelítést alkalmaztam, melyben a különböző COMT genotípusokat hordozó 

heroinfüggők és kontroll személyek TCI skálaátlagainak alakulását kétszempontos 

kovariancia analízis alapján vizsgáltam. Az elemzések alapján a COMT Val158Met SNP 

szignifikáns főhatást mutatott az Újdonságkereséssel (F1,233=3,365, P=0,036, η
2
=0,028; 

erő=0,631). A Met/Met (A/A) homozigóta genotípusú személyek a szerhasználó és a 

kontrollcsoportban is magasabb újdonságkeresés pontszámot mutattak. Az Újdonságkeresés 

esetében a csoporthatás is szignifikáns volt, a heroinfüggők magasabb értéket mutattak, mint a 

kontrollszemélyek (F1,233=22,442; p<0,001, η
2
=0,088, erő=0,997). A csoport státusz 

(függő/kontroll) és a genotípus interakciója, illetve a nem és az életkor változók hatása nem 

volt szignifikáns. A TCI fennmaradó három skálája (Ártalomkerülés, Jutalomfüggés, Kitartás) 

és a COMT Val158Met polimorfizmus között nem mutattam ki szignifikáns összefüggést.  

Szignifikáns csoport főhatást azonosítottam az Ártalomkerülés 

(F1,233=29 939;p<0,001;η
2
=0,114, erő=1,000) és a Kitartás esetében (F1,233=4,282; 

p=0,040, η
2
=0,018, erő=0,540). A függők magasabb Ártalomkerülést és alacsonyabb Kitartást 

mutattak, mint a kontrollcsoport. A nemnek kizárólag a Jutalomfüggés esetében volt 

szignifikáns hatása (F1,233=13,036, p<0,001, η
2
=0,053, erő= 0,949). Az 

asszociációelemzések eredményeit a 20. táblázat foglalja össze. 

20. táblázat A szerhasználat az TCI temperamentum dimenziók és a COMT Val158Met 

polimorfizmus összefüggései 

 

Heroinfüggők Kontrollszemélyek Asszociációelemzés 

V/V 

N=35 

V/M 

N=56 

M/M 

N=26 

V/V 

N=32 

V/M 

N=60 

M/M 

N=32 

Genotípus 

főhatás 

Csoport 

főhatás 

Inter-

akció 

Újdonság-

keresés 

25,1 

(±6,2) 

24,5 

(±6,2) 

28,0 

(±5,4) 

20,9 

(±6,2) 

21,0 

(±5,9) 

22,3 

(±6,0) 

F(2,233)=

3,37 

(p<0,036) 

F(1,233)=

22,4 

(p<0,001) 

n.s. 

Ártalom-

kerülés 

17,5 

(±7,8) 

17,9 

(±8,5) 

17,7 

(±7,5) 

13,1 

(±6,7) 

13,5 

(±6,3) 

11,9 

(±5,4) 
n.s. 

F(1,233)=2

9,9 

(p<0,001) 

n.s. 

Jutalom-

függés 

14,5 

(±3,5) 

14,0 

(±3,4) 

14,4 

(±3,7) 

16,4 

(±4,0) 

15,1 

(±3,9) 

16,2 

(±3,8) 
n.s. n,s, n.s. 

Kitartás 
3,7 

(±2,1) 

3,5 

(±2,1) 

3,5 

(±1,6) 

4,9 

(±2,2) 

4,5 

(±2,2) 

3,9 

(±2,2) 
n.s. 

F(1,233)=4

,3 (p<0,04) 
n.s. 

Megjegyzés: V: Val, M: Met, n.s.:nem szignifikáns 
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A vizsgált COMT polimorfizmus Val/Val és a Val/Met változatait hordozó személyek 

Újdonságkeresés értékei nem különböztek lényegesen sem a függőknél sem a kontroll 

csoportban, ez alapján, ugyanúgy ahogyan a felsőoktatási mintán az impulzivitás esetében, a 

„Val jelenléte/Val hiánya szerinti csoportosítással is elvégeztem az asszociációelemzést.  

Ezzel a csoportosítással is szignifikáns asszociációt mutatott a COMT Val158Met 

polimorfizmus az Újdonságkereséssel: F1,235=6,703; p=0,010; η
2
=0,028;erő=0,732. Az 

Újdonságkeresés csoportfőhatása szintén szignifikáns volt, a heroinfüggők csoportja 

magasabb Újdonságkeresést mutatott (F1,235=21,321;p<0,001;η
2
=0,083; erő=0,996). A 

csoportstátusz (heroinfüggő/kontroll) és a genotípus közötti interakció nem volt szignifikáns. 

A függők magasabb Újdonságkeresés átlagpontszámot mutattak, mint a kontrollok, emellett 

az Újdonságkeresés mindkét csoportban magasabb volt a Met/Met genotípusúak között. A 

legmagasabb Újdonságkeresés értéket a 26 Met/Met (A/A) genotípusú heroinfüggő személy 

mutatott (28,04±5,37). A Val jelenléte/hiánya szerinti csoportosítás eredményeit a 9. ábra 

szemlélteti.   

9. ábra: A heroinfüggők és kontrolszemélyek Újdonságkeresés pontszámai az összevont 

COMT Val158Met genotípusok szerinti csoportosításban 

 

p<0,001. Az Y hibasávok a standard hibát jelzik. Val: a COMT Val158Met polimorfizmus valint 

kódoló változata. A függők magasabb Újdonságkeresés átlagpontszámot mutattak, mint a kontrollok, 

emellett az Újdonságkeresés mindkét csoportban magasabb volt a Met/Met genotípusúak között. A 

legmagasabb Újdonságkeresés értéket a metionint kódoló változatot homozigóta formában hordozó 

(Met/Met, vagyis A/A) genotípusú heroinfüggő személyek mutatták (28,04±5,37). 
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Az eredmények a bevezetőben bemutatott korábbi kutatásokkal összhangban azt mutatják, 

hogy a szerhasználók körében emelkedett TCI Újdonságkeresés jellemző. A COMT enzim, 

mint a prefrontális dopaminaktivitás egyik kulcstényezője számos kutatás tárgya, ahogyan az 

enzimet kódoló COMT gén polimorfizmusai is. A jelen kutatás alapján az Újdonságkeresés 

átlagpontszám a Val (G) allél jelenléte mellett a szerhasználók és a kontrollszemélyek között 

egyaránt alacsonyabb.  
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8 Diszkusszió 

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 a temperamentum jellemzők genetikai korrelátumait terveztem feltárni 

ópiátfüggők és kontroll személyek önbeszámolón alapuló adatainak elemzése alapján. 

 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 két minta főskáláinak átlagai nem különböztek szignifikánsan. 

Mindkét minta konfirmációs faktoranalízise gyenge illeszkedést mutatott az eredeti modellel. 

A 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). 

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.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. 

A szignifikáns asszociációt mutató génváltozatok interakciós hatásait feltérképező elemzés e 

két örökletes faktor additív hatását bizonyította mind az impulzivitás főskála, mind pedig a 

Figyelmi, Motoros, illetve Tervezés Hiánya alskálák esetében. 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. Az additív hatások iránya 

azonos, azzal, amit az eredeti skála elemzésekor tapasztaltam; mely megerősíti a DRD4 48 bp 
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VNTR hetes és a HTR1B 1997 G allélok impulzivitást csökkentő védőhatását. E 

génváltozatok interakciós hatásait feltérképező elemzés a dopaminerg és szerotonerg 

polimorfizmusok additív hatását az új impulzivitás konstruktum Önkontroll, Impulzív 

Viselkedés és Türelmetlenség alskálái esetében is megerősíti. 

A szerhasználat és az impulzivitással összefüggő temperamentum jellemzők egyik kandidáns 

génje a COMT Val158Met polimorfizmus, melynek eset-kontroll, illetve dimenzionális 

pszichogenetikai elemzéseit egy ópiátfüggő és egy kontroll minta gyakorisági és 

önbeszámolós adatai alapján végeztem. Az eset-kontroll elrendezés alapján a heroinfüggők és 

a kontrollszemélyek COMT Val158Met genotípus eloszlása nem mutatott szignifikáns 

különbséget (p=0,708). 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. 

  

8.1 A Barratt Impulzivitás Skála alkalmazása és magyar nyelvű adaptációja 

A Barratt Impulzivitás Skála adaptációja során a Barratt és mtsai által javasolt faktorstruktúrát 

teszteltem, a konfirmátoros faktoranalízis során azonban nem sikerült a magyar mintán az 

eredeti modellt igazolni. A BIS-11 faktorstruktúrájának megerősítésére tett próbálkozások 

ugyanakkor korábban is nehézségekbe ütköztek. Fossati és mtsai olasz vizsgálatukban a 

három alskála közül csak a Tervezés hiánya faktort tudták azonosítani (2001). Egy brit 

kutatásban a BIS-11 és három további impulzivitás mérőeszköz faktorstruktúráját elemezték, 

eredményeik szerint a három alskála inkább egy általános impulzivitás faktort határoz meg 

(Miller, Joseph, és Tudway, 2004). A BIS-11 amerikai katonák mintáján végzett explorátoros 

faktoranalízise is azt jelezte, hogy az alskála értékek nem nyújtottak a főskála pontszámhoz 

képest többlet információt (Surís, és mtsai., 2005). Paaver és kollégái a BIS-11 észtországi 

adaptációja során azt találták, hogy a BIS 30 tételéből 27 egyetlen faktorban rendeződik, mely 

alapján a főskála érték használatát javasolják (Paaver, és mtsai., 2007). A portugál verziót 

illetően szintén arra hívják fel a figyelmet, hogy csak bizonyos limitációk mellett 

alkalmazható (von Diemen, Szobot, Kessler, és Pechansky, 2007). Gülec és mtsainak sikerült 

replikálni az eredeti faktorszerkezetet török mintán, azonban az alskálák belső konzisztencia 

értékei ebben az esetben sem voltak kielégítőek (2008). A kérdőív német adaptációja során 
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sem tudták reprodukálni az eredeti modellt és nem javasoltak alternatív modellt (Preuss, és 

mtsai., 2008).  

Ezek alapján nem meglepő, hogy a magyar verziót illetően is nehézségekbe ütközött az 

eredeti modell azonosítása. Az általunk javasolt alternatív BIS-11 struktúrát (BIS-11-R) egy 

országos reprezentatív minta és egy további, nagy elemszámú felsőoktatási minta adatai 

alapján dolgoztuk ki. Elemzéseink során a háromfaktoros megoldás tűnt a legmegfelelőbbnek, 

azonban ez a három faktor jelentősen különbözik, a tételek tartalma, száma és pozíciója 

tekintetében egyaránt azoktól,  amelyekből a BIS-11 felépül. A bevezetőben tárgyalt 

impulzivitás modellek közötti párhuzamokat illetően a meggondolatlanság és a kockázat 

vállalás, illetve egyes megközelítések esetében a hirtelenség szerepe merült fel.  A BIS-11 

alskáláiban ez a struktúra kevéssé ragadható meg, az alskálák között szereplő esetenként igen 

gyenge belső konzisztencia mutatók is arról adnak számot, hogy nem egyértelmű, hogy 

tartalmilag összetartoznak-e az egyes tételek. A BIS-11-R ezzel szemben letisztultabb abból a 

szempontból, hogy az egy skálán belüli tételek egységesebbek, emellett az impulzivitás 

meghatározások közös vonásai is könnyebben felismerhetőek. A BIS-11-R első faktora az 

Önkontroll, amely olyan tételeket tartalmaz, mint "alaposan át szoktam gondolni a 

dolgaimat", "rendszeresen teszek félre pénzt", illetve "gondosan megtervezem a feladatimat". 

Ezek a tételek, fordított módon, az impulzivitás definíciókban foglalt átgondolatlanságot 

reprezentálják. Az Impulzív Viselkedés faktor "a pillanat hevében cselekszem", "gondolkodás 

nélkül cselekszem" és "gondolkodás nélkül kimondom a dolgokat" tételeiben részben 

felismerhető szintén az átgondolatlanság. A Türelmetlenség faktor tételei elsősorban az 

impulzivitásban megjelenő kockázatvállalásra mutatnak rá ("többet költök, mint amennyit 

keresek", "váltogatom a lakhelyeimet", "hirtelen ötlettől vezérelve vásárolok"). Mivel a 

tételek az eredeti BIS-11-ből adódnak, a kihagyott tételektől eltekintve a BIS-11 tartalma is 

megfelel az impulzivitás definíciók kritériumainak, de a BIS-11-R-hez képest kevésbé 

differenciáltan, csupán a főskála szintjén.  

A BIS-11-R konvergens validitásának tesztelését különböző eszközökkel végeztem a 

reprezentatív minta és a felsőoktatási minta esetében. A felsőoktatási mintán a Rövid 

Tünetkérdőívet  alkalmaztam, melynek Globális Súlyossági Index mutatója szignifikáns 

összefüggést mutatott mindhárom BIS-11-R alskálával.  A viselkedéses változók közül a 

testedzés pozitív összefüggésben volt az Önkontrollal, míg a ugyanezzel a skálával negatívan 

összefüggésben voltak a dohányzás és a különféle alkoholfogyasztási szokások. Ezzel 

összhangban ugyanezekkel a viselkedéses változókkal fordított irányú összefüggést mutatott 
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az Impulzív Viselkedés és a Türelmetlenség, vagyis a dohányzással és az alkohol 

fogyasztással egyaránt pozitív hatás volt megfigyelhető.  A felsőoktatási mintán a Buss Perry 

(BPAQ) kérdőívet alkalmaztam a konvergens validitás tesztelésére. Ennek eredményei 

alapján a Buss Perry kérdőív minden skálája szignifikáns összefüggésben volt mindhárom 

BIS-11-R skálával, az összefüggések iránya összhangban volt a skálák tartalmával, vagyis a 

BPAQ skálák az Önkontrollal negatív, míg az Impulzív Viselkedéssel és a Türelmetlenséggel 

pozitív összefüggésben voltak. A fentebb említett elemzések arra utalnak hogy a BIS-11-R 

konvergens validitása kielégítő.  

A disszertációm alapjául szolgáló kutatásban több szempont szólt a Barratt Impulzivitás Skála 

alkalmazása mellett. A BIS-11 az egyik legelterjedtebb kérdőíves impulzivitás mérőeszköz a 

genetikai és az egyéb kutatásokban egyaránt, ennek köszönhetően a BIS-11-el kapott 

eredmények vethetőek össze a legkönnyebben a szakirodalmi adatokkal. Emellett egy 

többdimenziós impulzivitás modellen alapul, ebből a szempontból megfelel az impulzivitás 

konstruktumot illető szakirodalmi konszenzusnak. Egy további szempont, hogy a BIS-11 egy 

rövid, 30 tételes kérdőív, így "kis költséggel" beilleszthető egy több kérdőívet tartalmazó 

battériába, végül ez a legkorábban kifejlesztett kérdőív, melynek az utolsó verziója mögött 

kiterjedt kutatási tapasztalat áll. Az eredeti BIS-11-et magyar mintán más adaptációkhoz 

hasonlóan azonban érdemes bizonyos limitációkkal alkalmazni, vagyis elsősorban a főskála 

pontszámot tekintetbe venni. A BIS-11-R azonban az alskálák szintjén is megbízhatóan mér, 

és lényegesen kevesebb tételt tartalmaz,  a könnyű összehasonlíthatóság a BIS-t alkalmazó 

más kutatásokkal viszont sérül. A kiemelkedő pszichometriai mutatói miatt azonban magyar 

vizsgálatokban érdemes a BIS-11-R-t alkalmazni. 

8.2 A Barratt Impulzivitás skála helye az impulzivitás kutatásban 

A 5.1.4 fejezetben bemutatott szerteágazó impulzivitás modelleket és mérőeszközöket 

tekintetbe véve felmerül a kérdés hogy a BIS-11, illetve a BIS-11R-rel mért impulzivitás 

kérdőívek hogyan helyezhetők el az impulzivitás kutatásban amellett, hogy ezekben a 

kérdőívekben tetten érhetőek a definíciók közös mozzanatai. Az impulzivitás kutatásban 

gyakran megjelenik az az érv, hogy az impulzivitás azért kiemelten vizsgált pszichológiai 

jellemző, mert a szélsőséges impulzivitás értékek az egészséges és a klinikai populáció 

számára egyaránt meghatározó jelentőségű. Ezt a mozzanatot Barratt és mtsai is beemelik 

elméletükbe (Ernest S Barratt, 1983, Patton, Stanford, és Barratt, 1995), ugyanakkor a BIS és 

a klinikai diagnosztikai kritériumok megfeleltetése  nehezen megoldható, ugyanis a BIS 
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tételek  tartalmilag eltérőek az impulzivitás diagnosztikai kritériumaitól. A BIS-11 tételeiben 

a színházban és előadásokon mutatott magatartás és a gondolkodás megfontoltsága jelenik 

meg. Ezzel szemben DSM-IV egy impulzivitással társuló pszichiátriai kórkép, a borderline 

személyiségzavar impulzivitásra vonatkozó kritériumai között kockázatos szexuális 

viselkedés,  szerhasználat,  vakmerő vezetés és törvénysértés szerepelnek (J. Evenden, 1999). 

Ezek a különbségek arra engednek következtetni, hogy a klinikai diagnosztikai kritériumok és 

a BIS az impulzivitás eltérő vonatkozásaira kérdeznek rá. Emellett valószínűsíthető, hogy 

akik egy kérdőíves impulzivitás mérőeszközön szélsőségesen magas értéket kapnak, azok egy 

impulzivitással hangsúlyosan jellemezhető diagnózis kritériumaihoz is közelebb állnak.  

A bevezetőben bemutatott impulzivitás modellek és eszközök faktoranalíziseiből és 

összehasonlító vizsgálataiból kiderül, hogy ezek az eszközök gyakran hasonló 

konstruktumokat mérnek, de vannak ennek ellentmondó eredmények is. Dickman (1990) 

impulzivitás modelljeiben például az impulzivitás különböző dimenziói jól elkülönülten 

jelennek meg, illetve a más kérdőívekkel végzett összehasonlítások is jelzik, hogy ezek eltérő 

konstruktumok. Dickman kiemeli, hogy az impulzivitás szakirodalmában döntően a negatív 

következményekkel járó impulzív viselkedéseket tekintik impulzívnak, a pozitív 

következményekkel járókat viszont nem. Ezzel összhangban Dickman számos impulzivitás 

skálát magában foglaló elemzésében a Kalandkeresés és a Funkcionális impulzivitás mutattak 

erősebb együtt járást, vagyis ezek egymáshoz közelebb álló konstruktumok (S. J. Dickman, 

1990). Ugyanakkor mind a  funkcionális, mind a diszfunkcionális impulzivitás skálaértékek 

szignifikáns összefüggést mutattak az összes többi impulzivitás  mérőeszközzel, ami arra 

enged következtetni, hogy ez a két dimenzió mégis nagyobb átfedésben van egymással.  

Az impulzivitás és az élménykeresés viszonyában is hasonló bizonytalanság érthető tetten. A 

háromfaktoros és az ötfaktoros modellekben egyaránt hibridfaktorokként jelenik meg az 

impulzivitás és az élménykeresés is, vagyis mindkettő több különböző faktoron súlyozódik 

(H. J. Eysenck és Eysenck, 1985, McCrae és Costa, 1990). Zuckerman és kollégái rendkívül 

nagyszámú skálával végzett faktoranalízisében az élménykeresés és az impulzivitás 

együttesen alkotnak egy faktort (Zuckerman, Michael Kuhlman, Thornquist, és Kiers, 1991). 

Az impulzivitás és az impulzivitással összefüggő vonások (kalandkeresés, újdonságkeresés, 

élménykeresés) kapcsán felmerül a kérdés, hogy ezek a kontruktumok milyen mértében 

térnek el egymástól. Evenden összefoglaló tanulmányában amellett érvel, hogy Cloninger 

rendszerében például, annak ellenére, hogy az Újdonságkeresés skála egyik alskálája az 

impulzivitás, valójában az impulzivitást mindhárom skálán "elosztva" jelenik meg (1999). 
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Elképzelése szerint a magas Újdonságkeresés, az alacsony Ártalomkerülés és az alacsony 

Jutalomfüggés egyaránt magában hordozza az impulzivitás jellemzőit (J. Evenden, 1999). 

Ezzel szemben más szerzők éppen arra hívják fel a figyelmet, hogy Cloninger voltaképpen az 

impulzivitás alternatívájaként vezette be az Újdonságkeresést, illetve rámutatnak Cloninger 

Újdonságkeresés dimenziója és Zuckerman Élménykeresés dimenziója közötti erős 

hasonlóságra (Cross, Copping, és Campbell, 2011). 

Whiteside és Lynam megfogalmazzák, hogy az impulzivitás kutatás két ismert hibás 

feltételezéstől szenved egyidejűleg (2001). Az egyik tévedési lehetőség, amikor két 

különböző jelenséget azonos kifejezéssel címkézünk és ennélfogva azonosnak észleljük, a 

másik tévedés, ha ugyanazt a jelenséget két különböző módon címkézünk, és különbözőnek 

tekintjük  (Block, 1995, Corsini, 1991). Az impulzivitás kutatás áttekintése során több szerző 

jut arra a következtetésre, hogy "az impulzivitás kifejezés egy gyűjtőfogalom, melybe több 

alacsonyabb rendű faktor tartozik, melyeket olyan kifejezésekkel címkézünk, mint 

impulzivitás, élménykeresés, kockázatvállalás, újdonságkeresés, bátorság, kalandkeresés, 

unalomtűrés, megbízhatatlanság és rendezetlenség" (Depue és Collins, 1999). Ennek tükrében 

az impulzivitás mérésre kínálkozó számos lehetőség közül választhat a kutató, felmérve, hogy 

az impulzivitás mely aspektusát kívánja mérni. A korlátot az jelenti, hogy nehezen 

felmérhető, mennyire feleltethetőek meg az eredmények az egyéb impulzivitás paradigmákat 

alkalmazó kutatásokkal. 

8.3 Kérdőívek  alkalmazása pszichogenetikai kutatásokban 

Az impulzivitás kutatás kérdőíves megközelítésének és az azonosított biológiai 

háttértényezőket integráló munkák alulreprezentáltak a szakirodalomban.  Az eddigi 

eredmények azt a kérdést vetik fel, hogy hogyan lehetne a kérdőívesen vizsgálható 

személyiségvonások szintjén megragadni azokat a biológiai jelenségeknek a 

megnyilvánulásait, melyek részvételét a viselkedés variabilitásában már megerősítették az 

eddigi kutatások. A megközelítő viselkedéssel és jutalmi jelzésekkel összefüggő dopaminerg 

neurotranszmisszió és a viselkedésgátlással és a büntetés jelzéseivel összefüggő szerotonerg 

neurotranszmisszió változatosságát megragadó kérdőív még mindig két viszonylag távoli 

értelmezési szintet köt össze. Ugyanakkor néhány lépéssel közelebbi jelenségek kapcsolatát 

képes megragadni, mintha közvetlenül a vonások és a genetikai polimorfizmusok 

összefüggését vizsgálnánk, így ezzel a módszerrel a genetikai polimorfizmusok eredményei is 

könnyebben értelmezhetővé válnának.  A polimorfizmusokkal dolgozó pszichogenetikai 
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kutatások  abból kifolyólag igényelnek ilyen mérőeszközöket, mert továbbra is kis génhatások 

azonosítása a cél, ami nagy minták vizsgálatát jelenti, vagyis rövid, kérdőíves eszközre van 

szükség, melynek dimenziói a feltárt biológiai jelenségeken alapulnak. Erre irányuló 

próbálkozás Carver és White BIS/BAS skálái (1994), melyet  Gray RST modelljének (J. A. 

Gray és McNaughton, 2003) kérdőíves tesztelésére fejlesztettek ki: A BIS skála a 

viselkedéses gátló rendszer működését hivatott mérni, míg a BAS skála a viselkedéses 

megközelítő rendszer érzékenységét méri. A BIS/BAS kérdőív azonban kevéssé termékeny 

talajra lelt a szakirodalomban. Ez részben arra vezethető vissza, hogy a BIS/BAS alkalmazása 

során ismételten felmerült, hogy kevéssé eredményesen operacionalizálták a kérdőívben  Gray 

elméleti modelljének megfontolásait (Heubeck, Wilkinson, és Cologon, 1998, Hewig, 

Hagemann, Seifert, Naumann, és Bartussek, 2006, Poythress, és mtsai., 2008). A Barratt 

Impulzivitás skála részben megfelel a követelményeknek, abban a tekintetben, hogy 

eredményesen kimutathatóak segítségével genetikai (Benko, és mtsai., 2010, Stoltenberg, 

Christ, és Highland, 2012, Varga, és mtsai., 2012) és egyéb biológiai tényezők (Dougherty, 

Richard, James, és Mathias, 2010)   impulzivitásra gyakorolt hatása. A BIS-11-el nyert 

eredmények azonban közvetettek, mert nem egy (a dopamin és szerotonin viselkedésre 

gyakorolt hatásait figyelembe vevő) elméleti modell alapján lett kialakítva.  

Összefoglalóan elmondható, hogy számos próbálkozás irányult arra, hogy az impulzivitás 

precízen  megragadhatóvá és mérhetővé váljon, ahogyan arra is, hogy  megismerjük az 

impulzivitás szerveződését és biológiai hátterét. Ez egyrészt a mérőeszközök zavarba ejtően 

nagy tárházát eredményezte, melyben nehéz eligazodni, hogy vajon mennyire hasonló vagy 

különböző jelenségeket mérnek, és ezek milyen összefüggésben vannak a biológiai háttérrel. 

Emellett számos kutatás igazolja a dopamin és szerotonin rendszerek részvételét az 

impulzivitásban, illetve azt, hogy a dopamin elsősorban megközelítő viselkedésekkel, a 

szerotonin pedig elsősorban a viselkedésgátlással függ össze.  

 

8.4 A szerotonerg és dopaminerg polimorfizmusok  asszociációja az 

impulzivitással 

Az ikervizsgálatok alapján az impulzivitás körülbelül 50-%-os heritabilitást mutat (Niv, 

Tuvblad, Raine, Wang, és Baker, 2012, Pedersen, Plomin, McClearn, és Friberg, 1988, 

Seroczynski, Bergeman, és Coccaro, 1999). A kandidáns génvizsgálatok lehetőséget adnak az 

örökletes tulajdonságok hátterében lévő konkrét gének és génváltozatok azonosítására. Az 
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impulzivitás genetikai markereinek feltárása azonban még folyamatban van. Az impulzivitás 

és az alacsony szerotonin szint összefüggését számos vizsgálat igazolja (Összefoglaló 

tanulmányt lásd: C. S. Carver és Miller, 2006). A magas dopamin szint és az impulzivitás 

összefüggését is ismételten kimutatták (Buckholtz, és mtsai., 2010, Ersche, Turton, Pradhan, 

Bullmore, és Robbins, 2010, O'Sullivan, Evans, és Lees, 2009).  Az impulzivitás kandidáns 

génvizsgálatai azonban inkonzisztens eredményekhez vezettek, melynek számos oka 

lehetséges. Egyrészt az asszociáció vizsgálatok különböző eszközökkel mérték az 

impulzivitást. Az önjellemzős kérdőívek az impulzivitás vonásjellegű aspektusát mérik, míg 

az állapotfüggő aspektusokat viselkedéses mérőeszközökkel tanulmányozzák (F G Moeller, E 

S Barratt, D M Dougherty, J M Schmitz, és A C Swann, 2001). Az impulzivitás jelen 

disszertációban bemutatott vizsgálatához a Barratt Impulzivitás Skálát választottam, egyrészt 

mert kérdőíves mérőeszköz, vagyis az impulzivitás időben stabilabb vonás jellegére kérdez rá, 

másrészt különböző dimenziók mentén méri a konstruktumot, végül pedig, mert 

elterjedtségéből kifolyólag könnyen összehasonlíthatóvá teszi az eredményeket a 

szakirodalmi adatokkal. Az inkonzisztens eredmények egy további lehetséges oka, hogy a 

korábbi vizsgálatok nagyon változó elemszámú és összetételű mintákkal dolgoztak. Az 

impulzivitás kandidáns génvizsgálatainak a legfontosabb hátránya azonban az, hogy alacsony 

számú dopaminerg és szerotonerg polimorfizmussal dolgoztak, gyakran egyszerre csak egy 

transzmitter-rendszerhez tartozó polimorfizmusokkal, és nem vették tekintetbe a két rendszer 

impulzivitásra gyakorolt kombinált hatását. Vizsgálatomban három dopaminerg és három 

szerotonerg polimorfizmus és az impulzivitás összefüggését elemeztem egy viszonylag 

nagyméretű etnikailag homogén mintán. A eredmények alapján a két transzmitter-rendszer 

egy-egy polimorfizmusa szignifikáns és additív összefüggést mutat az impulzivitással. A BIS-

11-gyel mért impulzivitás alacsonyabb értéket mutat a DRD4 48 bp VNTR hetes 

ismétlésszámú allélja és a HTR1B 1997 G allélja jelenlétében. Ezeknek a génváltozatoknak az 

additív hatása is szignifikáns volt, és a BIS-11 által mért mindhárom impulzivitás dimenzióval 

hasonló mintázatot mutatott (Varga, és mtsai., 2012). Az elemzéseket a BIS-11 magyar 

adaptációja során kialakított BIS-11-R skálákkal is sikerült reprodukálni.  

A DRD4 48 bp VNTR az egyik legkiterjedtebben vizsgált polimorfizmus a pszichogenetikai 

kutatásokban, azonban amellett, hogy asszociációját az impulzivitással több kutatásban 

vizsgálták (Congdon, Lesch, és Canli, 2008, D TA Eisenberg, és mtsai., 2007), a 

polimorfizmus molekuláris funkciója még tisztázatlan. Van Tol és mtsai korai vizsgálatában a 

hetes allél strukturális változást eredményező hatását írták le: a hetes allél által kódolt D4 
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recetoroknak a harmadik intracelluláris hurka lényegesen nagyobb, mint az egyéb változatok 

esetében (1992). További kutatásokban a receptor 7-es ismétlődésű változata csökkent 

intracelluláris cAMP szintet eredményezett (Asghari, és mtsai., 1995), illetve  egy kutatásban 

csökkent in vitro RNS stabilitást mutattak ki (Schoots és Van Tol, 2003). A 7-es allél 

dopamin jelátvitelre gyakorolt hatását azonban nem sikerült egyértelműen azonosítani, 

amellett, hogy rendkívül nagyszámú pszichológiai változóval függ össze. Korábbi 

tanulmányokban ilyen méretű mintán még nem azonosítottak szignifikáns asszociációt az 

önjellemzéses impulzivitás és a DRD4 48 bp VNTR között. Congdon és kollégái (2008) egy 

86 fős, többségében nőkből álló minta adatait elemezték, Eisenberg és mtsai (2007) pedig 168 

személyt vizsgáltak. Amellett tehát, hogy a feltételezés, mely szerint a dopaminerg 

polimorfizmusok összefüggnek az impulzivitással, igazolást nyert vizsgálatunkban a DRD4 

által, ezen a ponton nem körvonalazható, hogy a genetikai és a pszichológiai vizsgálati szint 

között elhelyezkedő biológiai, biokémiai szinteken ez milyen változást jelent.  

A HTR1B gén a DRD4-hez hasonlóan gazdag polimorf markerekben, azonban ezeknek a 

polimorfizmusoknak a többsége még nem rendelkezik funkcionális leírással, vagyis nem 

ismerjük a biokémiai hatásaikat. A HTR1B 1997 A/G molekuláris funkcióját azonban 

sikeresen azonosította egy újabb keletű kutatás (K P Jensen, és mtsai., 2008). A kevésbé 

gyakori G allél semlegesít egy mircoRNS kötőhelyet (miR-96) a gén 3' régiójában, ami a 

receptorszintézist gyengítő hatást csökkenti. Vagyis a G allél jelenléte megnövekedett 

receptor szintézist eredményez. Jensen vizsgálatában emellett azt is kimutatta, hogy a G allélt 

hordozók kevesebb viselkedészavarra jellemző tünetet mutatnak. A viselkedészavar és az 

impulzivitás közötti kapcsolat nem szükségszerű, tehát ez egy erősen közvetett bizonyíték, 

mindenesetre támpontot ad arra nézve, hogy érdemes az impulzivitás vonatkozásában is 

vizsgálni a HTR1B 1997 A/G polimorfizmust.  

A szerotonin és a dopamin rendszerek közötti kapcsolat 

Annak a lehetőségét, hogy a pszichológiai változók (betegségek, személyiségvonások) 

hátterében dopamin és szerotonin funkciók együttesen vesznek részt, illetve lehetséges 

ezeknek a rendszereknek az interakciója, több vizsgálat megerősíti (Daw, Kakade, és Dayan, 

2002, Robert D Oades, 2002, Robert D. Oades, 2008).  A szerotonin és dopamin transzmitter-

rendszerek közötti kapcsolatok részletes elemzését adja egy szerzőpáros, akik az összes ismert 

szerotonin receptor dopaminrendszerben betöltött szerepét ismertetik (K. Alex és E. Pehek, 

2007). Tanulmányukból kiderül, hogy az eddig azonosított szerotonin receptorok mindegyike 

befolyásolja valamilyen módon a dopamin transzmissziót, vagy olyan módon, hogy 
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posztszinaptikus receptorként vannak jelen dopaminerg neuronokon, vagy olyan neuronokon 

helyezkednek el, melyek befolyásolják a dopamin transzmissziót. A beszámolójukra alapozva 

alább ismertetek egy tentatív elképzelést arról, hogy a disszertációmban bemutatott HTR1B 

1997 A/G polimorfizmus szignifikáns asszociációja nem csupán a szerotonin rendszer, hanem 

a dopamin rendszer impulzivitásban betöltött szerepére is utal. Az 5HT1B receptor 

megtalálható a ventrális tegmentális áreában (VTÁ) a GABAerg sejteken, ahol preszinaptikus 

heteroreceptorokként van jelen. Ezeknek a GABAerg sejteknek a sejttestjei a nucleus 

accumbensben (NA) helyezkednek el, axonjaik pedig a ventrális tegmentális áreába vetülnek. 

Az NA-ban lévő dopaminerg sejtek axonjai pedig a VTÁ-ba vetülnek. A dopaminerg sejtek 

sejttesjein GABAA receptorok találhatóak, amelyekhez kötődő GABA meggátolja a dopamin 

felszabadulást a NA-ban (K. Alex és E. Pehek, 2007). A VTÁ-ben lévő szerotonerg neuronok 

szerotonint szabadítanak fel, melyek a GABAerg sejtekhez kötődve meggátolják a GABA 

felszabadulást, megszüntetve ezzel a GABA dopamin szekréciót gátló hatását az NA-ban. 

Vagyis ha az 5HT1B receptorokhoz szerotonin vagy szerotonin agonista kötődik egy adott 

agyterületen, ez serkenti a dopaminfelszabadulást egy másik terülten. A fentiek alapján 

valószínűsíthető, hogy a génexpresszió mértékét befolyásoló HTR1B polimorfizmusok is 

hatással vannak a dopamin neurotranszmisszióra. A szerotonin és a dopamin rendszerek 

szoros és sokrétű összefonódása miatt mindenképpen érdemes a két rendszer komponenseit 

egyszerre vizsgálni, mert a fentiek alapján egy akár funkcionális leírással nem rendelkező 

szerotonerg polimorfizmus hatása sem feltétlen tekinthető csupán "szerotonerg 

eredménynek".  

8.5 Az ópiátfüggés genetikai korrelátumai 

A dopaminerg polimorfizmusok - köztük a COMT polimorfizmusai - és a szerhasználat 

asszociációját számos kutatásban vizsgálták eset-kontroll elrendezésben, vagyis a 

szerhasználó és a kontrollcsoportok genotípus eloszlásának összehasonlításával. A korai 

vizsgálatok pozitív eredményeit azonban több esetben nem sikerült reprodukálni. A többféle 

szert használó (politoxikomán) személyek csoportjában a COMT Val158Met polimorfizmus  

valinos változata  (Val allél) nagyobb gyakorisággal fordult elő, mint a kontrollcsoportban (T. 

Li, és mtsai., 2004, Vandenbergh, Rodriguez, Miller, Uhl, és Lachman, 1997). Horowitz és 

mtsai szintén a valinos allél gyakoribb előfordulását írták le ópiátfüggők egy viszonylag kis 

mintáján, ezt az eredményt azonban egy nagyobb elemszámmal dolgozó későbbi kutatásban 

nem sikerült reprodukálni (2000).  Egy ópiátfüggő nőkkel végzett vizsgálatban szintén a 

valinos allél gyakoribb előfordulását találták (Oosterhuis, és mtsai., 2008). Ezek a kutatások 
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arra engednek következtetni, hogy a Val allél a szerhasználat genetikai rizikófaktora, ami 

emellett összhangban van a jutalomhiányos tünetegyüttes elmélettel (Blum, és mtsai., 2008). 

Az elmélet szerint a mezolimbikus dopaminrendszer alulműködése a jutalmazó 

mechanizmusok sérülését eredményezi, ami a szerhasználat irányába tereli a viselkedést, mert 

a pszichoaktív szerek (legalábbis a túlnyomó többségük) dopamin kibocsátást okoznak a 

nucleus accumbensben, ami a mezolimbikus dopaminrendszer részét képezi. 

Vannak azonban olyan vizsgálatok is, melyek nem tudták megerősíteni a fentebb ismertetett 

eredményeket, vagy adott esetben ellentétes irányú összefüggést mutattak. Lohoff és mtsai az 

alacsonyabb aktivitású COMT-ot kódoló metioninos allél (Met allél) nagyobb gyakoriságát 

azonosították kokainfüggő személyek mintáján (2008). A jelen disszertációban bemutatott 

asszociációvizsgálatban nem volt szignifikáns különbség a Val és a Met allélok eloszlásában 

az ópiátfüggők és a kontrollszemélyek között (Zs Demetrovics, és mtsai., 2010). Az 

inkonzisztens eredmények hátterében egyfelől a minták sokfélesége állhat, másfelől pedig a 

mezolimbikus jutalmazó struktúrák többféleképpen hathatnak a dopamin funkciókra. Fontos 

azt is kiemelni, hogy egyetlen génváltozat hatása rendszerint igen kicsi,  és valószínűsíthető, 

hogy más génekkel és a környezeti hatásokkal interakcióban határozza meg a viselkedést 

(Yacubian, és mtsai., 2007), ebből kifolyólag az egy adott allél jelenléte vagy hiánya alapján 

nem feltétlenül lehetséges kellően kifinomultan meghatározni a függök és a 

kontrollszemélyek közötti különbségeket. Emiatt a jelen vizsgálatban dimenzionális elemzést 

is alkalmaztunk annak érdekében, hogy megértsük azoknak a genetikai tényezőknek a hatását 

a temperamentum jellemzőkre, melyek meghatározóak lehetnek az addikciókban.  

Vizsgálatunkban a szakirodalmi adatokkal összhangban a megnövekedett Újdonságkeresést 

mutattunk ki a szerhasználók körében. Az új ingereknek való kitettség ugyanazokat az 

idegrendszeri struktúrákat aktiválja, melyek a pszichoaktív szerek jutalmazó hatását 

közvetítik (Bardo, Donohew, és Harrington, 1996). A szakirodalmi adatok egyértelműen 

alátámasztják, hogy az újdonságkeresés a szerhasználat egyik legerősebb előrejelzője  

(Abbate-Daga, Amianto, Rogna, és Fassino, 2007, Wills, Sandy, és Shinar, 1999, Wills, 

Windle, és Cleary, 1998). Cohen és mtsai vizsgálatában a metadon kezelésben részesülő 

ópiátfüggő személyek magasabb Újdonságkeresés pontszámot adtak, mint a kontroll 

személyek (2005). Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy az ópiátfüggésben a 

dopaminrendszer működési zavara meghatározó jelentőségű, illetve, hogy az újdonságkeresés, 

Cloninger eredeti elképzelésének megfelelően, a dopamin rendszerrel van összefüggésben (C. 

R. Cloninger, 1987). 
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A COMT az agyi dopamin aktivitás egyik legmeghatározóbb komponense, ennek 

megfelelően számos tanulmány készült, melyben az egészséges személyek COMT 

genotípusának és az Újdonságkeresésnek az asszociációját vizsgálták (Golimbet, Alfimova, 

Gritsenko, és Ebstein, 2007, Reuter és Hennig, 2005, Tsai, Hong, Yu, és Chen, 2004). Ezek 

kutatások azonban inkonzisztens eredményekhez vezettek, amit részben az magyarázhat, hogy 

az egészséges személyek esetleg több kompenzációs mechanizmussal tudják ellensúlyozni a 

genetikai hatást. Egy további nehézséget jelent, hogy az említett vizsgálatok etnikailag erősen 

heterogén mintákat alkalmaztak, melyekben a Val és Met allélok eloszlása nagy eltéréseket 

mutatott.  

Hosak és mtsai vizsgálatában a COMT genotípusok és Újdonságkeresés asszociációját írták le 

metamfetamin függő személyek viszonylag kis mintáján (N=38), vizsgálatunkban ezt az 

eredményt sikerült reprodukálnunk egy lényegesen nagyobb mintán (N=117), heroinfüggő 

személyekkel (Zs Demetrovics, és mtsai., 2010). Ezek a kutatások arra utalnak, hogy a 

COMT Val158Met polimorfizmus hatása az Újdonságkeresésre nem drog specifikus, hanem a 

dopamin rendszerre ható drogok esetében általánosan megfigyelhető jelenség. Emellett 

vizsgálatunkban a kontrollszemélyek Újdonságkeresése is szignifikáns asszociációt mutatott a 

COMT Val159Met-tel, az összefüggés iránya azonos volt a heroinfüggő személyek 

csoportjában tapasztaltakkal. A heroinfüggő csoportban az összefüggés hangsúlyosabb volt, 

de a csoport és a genotípus között nem azonosítottunk szignifikáns interakciót.  

Vizsgálati eredményeink fényében a Met allél a szerhasználat és a magas újdonságkeresés 

rizikófaktora. A Met allél jelenlétében valószínűleg magasabb a prefrontális dopamin szint 

(Matsumoto, és mtsai., 2003), ami a D1 receptorok túlingerlésén keresztül gátolja a dopamin 

felszabadulást a nucleus accumbensben (Doherty és Gratton, 1996, M. E. Jackson, Frost, és 

Moghaddam, 2001). Az újdonságkereső viselkedés valószínűleg fokozza a dopaminerg 

transzmissziót a nucleus accumbensben, ami ellensúlyozhatja a genetikai hatást.  

9 Összefoglalás 

Az impulzivitás az egészséges személyek és a pszichiátriai betegek életében egyaránt 

meghatározó pszichológiai jellemző, mely számos életterületen befolyásolja viselkedésünket. 

Az impulzivitás örökletességét ikervizsgálatok igazolják. A biológiai háttérmechanizmusok 

azonosítását számos tanulmány tűzte ki céljául, a konkrét genetikai komponensek és az 

impulzivitás összefüggésének a vizsgálatára azonban csupán az elmúlt körülbelül másfél 
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évtizedben van lehetőség.  Ennek az időszaknak a korai vizsgálataiban kisméretű mintákon 

kisszámú polimorfizmust vizsgáltak, emiatt gyakran vezettek ezek a vizsgálatok 

ellentmondásos eredményekhez. Az újabb keletű kutatások elemszáma szintén nagyon 

változó, emellett gyakran csak egy transzmitter-rendszer egy-egy polimorfizmusának az 

asszociációját elemezték, illetve változatos mérőeszközöket alkalmaztak.  A szakirodalom 

áttekintését követően egy önjellemzésen alapuló kérdőív, a Barratt Impulzivitás Skála 

alkalmazása tűnt a legmegfelelőbbnek.  

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. Ezek a vizsgálatok a több különböző oldalról közelítették meg 

az impulzivitás és a biológiai mechanizmusok kapcsolatának feltárását. A betegcsoportokkal 

végzett vizsgálatokban a szerotonin és a dopamin rendszereket befolyásoló farmakoterápiák 

impulzivitásra gyakorolt hatását elemezték. Más vizsgálattípusokban egészséges személyek 

neurotranszmitter szintjeit manipulálták, illetve a szerhasználat és az impulzivitás kapcsolatát 

elemezték. Mind a neurotranszmisszió, mind pedig a neurotranszmitter gének vizsgálatairól 

fontos kiemelni, hogy a mintaméret, a vizsgálati eszközök és a mérési módszer szempontjából 

egyaránt rendkívül szerteágazóak.  

Hasonlóan szembetűnő az impulzivitás konstruktum személyiségpszichológiai kutatásának 

sokrétűsége és integrálatlansága. A rendkívül gazdag és kiterjedt szakirodalom arra utal, hogy 

az impulzivitás nem egy egységes konstruktum, illetve az eltérő aspektusai nem feltétlen 

állnak egymással szoros összefüggésben. Az impulzivitás kérdőíves és viselkedéses 

módszerekkel nyert értékei például többnyire gyenge együttjárást mutatnak, ami arra utal, 

hogy a konstruktum eltérő vonatkozásait mérik. Az impulzivitás skálák faktoranalízisei 

alapján azonban az eltérő eszközöket alkalmazó kérdőíves kutatások gyakran magasan 

együttjáró értékeket mutatnak, ami azzal magyarázható, hogy a kérdőívesen mérhető 

impulzivitás mégsem olyan mértékben tagolt, mint amit a kérdőívek nagy száma tükröz. Az 

impulzivitás kutatásban két módszertani probléma érthető tetten. Az egyik hiba, amikor egy 

jelenséget kétféleképpen címkézünk és két különböző jelenségként tekintünk rájuk, a másik 

hiba, amikor különböző jelenségeket azonos névvel illetünk, és azonosnak észleljük őket. 

Valószínűsíthető, hogy a kérdőíves mérőeszközök valóban eltérő aspektusát mérik az 

impulzivitásnak, mint a viselkedéses eszközök, ebből a szempontból viszont kevéssé 
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megalapozott, hogy a publikációkban kérdőíves vizsgálati eredmények alátámasztására 

rendszerint hivatkoznak a viselkedés kutatási eredményeket. Ezzel szemben a kérdőíves 

módszereken belül gyakoribbak lehetnek az átfedések. Felmerül a kérdés, hogy az olyan 

impulzivitás skálák, mint a BIS-11, mennyire mérnek eltérő jelenségeket, mint például 

Cloninger Újdonságkeresése. Több szerző megfogalmazza, hogy az impulzivitás egy 

gyűjtőfogalom, mely olyan alacsonyabb rendű faktorokat foglal magában, mint az 

élménykeresés, újdonságkeresés vagy a kockázatvállalás. Ezzel együtt ezek a konstruktumok 

nagy átfedésben is lehetnek egymással, illetve állhatnak részben azonos biológiai szabályozás 

alatt.  

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. A DRD4 48 bp VNTR 7-es alléljának és a 

HTR1B G alléljának hordozói szignifikánsan alacsonyabb impulzivitással jellemezhetőek, 

mint a nem hordozók. A két polimorfizmus között nem volt kimutatható interakció. A DRD4 

és a HTR1B polimorfizmusok a vizsgálatomban additív genetikai hatást jeleztek, vagyis az 

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

adták a legalacsonyabb pontszámot, akik egyszerre hordozói a 7-es és a G alléloknak. Ez az 

összefüggés az alskálák szintjén is kimutatható, tehát a Figyelmi Impulzivitás,  a Motors 

Impulzivitás és a Tervezés Hiánya értékek is a 7-es és a G allél együttes jelenléte mellett a 

legalacsonyabb. Az asszociáció elemzéseket a BIS-11 kérdőív magyar adaptációja során 

kialakított alternatív BIS kérdőívvel, a BIS-11-R-gyel is elvégeztem, az eredmények 

megerősítik az eredeti BIS-11-gyel kimutatottakat. A BIS-11-R is a 7-es és a G allél mellett 

mutat alacsonyabb impulzivitást, és itt is egy additív hatás látható, ami az alskálák szintjén is 

megjelenik.  

A disszertációmban bemutatott másik asszociáció vizsgálatban az ópiátfüggés genetikai 

korrelátumait és a temperamentummal feltételezett összefüggését elemeztem. Az addikciók 

örökletességét számos vizsgálat igazolta. Az addikciós kórképekben a dopamin 

neurotranszmitter rendszer, ezen belül a mezolimbikus dopamin rendszer szerepe jelenik meg 

leghangsúlyosabban a szakirodalomban. A visszaélésre alkalmas pszichoaktív szerek egyik 

közös tulajdonsága, hogy az agyi dopaminszintet emelik.  A szerhasználat oki hátterében 

pedig a dopaminrendszer funkciózavara feltételezhető. Ennek megfelelően az ópiátfüggés 
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genetikai háttértényezőinek azonosításához a dopaminrendszer egyik génjeinek széles körben 

vizsgált polimorfizmusát, COMT Val158Met-et vizsgáltam. Ebben a vizsgálatban a COMT 

Val158Met és a TCI Újdonságkeresés összefüggése volt kimutatható. Az eset kontroll 

elrendezésben nem volt kimutatható szignifikáns különbség a heroinfüggő személyek és a 

kontrollszemélyek COMT Val158Met genotípusainak eloszlásában. A COMT polimorfizmus 

és az Újdonságkeresés összefüggése a heroinfüggők és a kontrollszemélyek mintáján egyaránt 

szignifikáns volt, emellett a heroinfüggők Újdonságkeresése magasabb volt, mint a 

kontrollszemélyeké. Eredményeim összecsengenek Cloninger modelljével, mely szerint az 

Újdonságkeresés  a dopamin neurotranszmitter funkciókra vezethető vissza.  A COMT 

Val158Met polimorfizmus molekuláris funkciója ismert, a polimorfizmus által kódolt 

aminosav csere két eltérő szerkezetű és működésű COMT enzim fajtát eredményezi. A valin-t 

tartlmazó változat lényegesen hatékonyabban vesz részt a prefrontális területeken a dopamin 

inaktivációjában. A metionin-t tartalmazó változat tehát egy relatív prefrontális dopamin 

túlsúlyt eredményez, ami a dopamin felszabadulást gátolja a nucleus accumbensben. A 

pszichoaktív szerek többsége, köztük a heroin is, a nucleus accumbens dopamin szinjtét 

emeli.  

Az impulzivitás és az ópiátfüggés genetikai asszociációvizsgálatainak eredményei közvetett 

módon támogatják egymást. A fenotípusok szintjén két tényezőn 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 az Újdonságkeresése tekinthető az impulzivitás 

alternatívájának. Kiemelendő, hogy az impulzivitás és az Újdonságkeresés közötti feltételezett 

összefüggés erősen közvetett, és mivel a két vizsgálat független, nem állnak rendelkezésre 

ugyanazoktól a személyektől BIS-11 és TCI adatok együttesen, így a TCI skálák és a BIS-11 

összefüggésének az elemzésére jelen disszertációban nem volt lehetőségem. Egy további 

észrevétel, ami a két eredmény összefüggésének erősen közvetett jellege mellett szól, hogy 

eltérő TCI profil mellett is előfordulhat impulzivitás, nem csupán magas Újdonságkeresés 

pontszámok mellett. 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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10 Korlátok 

A disszertációmban ismertetett vizsgálatokat illetően több ponton azonosíthatóak limitációk, 

melyek kiemelése árnyalhatja az eredmények értelmezését. Az impulzivitás kutatás 

szakirodalmi áttekintéséből kiderül, hogy az impulzivitás nem egységes konstruktum és 

sokféleképpen vizsgálható. A viselkedéses mérőeszközök eredményei nem mutatnak szoros 

összefüggést a kérdőíves adatokkal. A viselkedéses eszközök a kérdőívesekhez hasonlóan 

szerteágazóak, előbbiek bemutatására és a velük végzett kutatások eredményeinek 

áttekintésére jelen dolgozatban nem tértem ki.  

A bemutatott impulzivitás modellek elsősorban a viselkedéses aktiváción és a 

viselkedésgátláson keresztül magyarázzák az impulzivitást, a viselkedésgátlás fogalmának, 

elméleti hátterének és impulzivitáshoz való viszonyához részletes tárgyalásától eltekintettem - 

ezek az ismeretek ugyanakkor nagymértékben árnyalhatják az impulzivitás értelmezését és 

más pszichológiai konstruktumokhoz viszonyított elhelyezkedését. 

A biológiai háttér viszonylatában a neurotranszmitter rendszerek szerepének tárgyalására 

szorítkoztam, ezen belül is a dopamin és a szerotonin rendszerekre fókuszálva. Az 

impulzivitás kapcsán egyéb ingerületátvivő anyagok, például a noradrenalin hatása is 

felmerül. Ezen felül, ahogy ez a bemutatott elméletek egy részéből is kiderül, hormonális 

hatások, például a tesztoszteron is meghatározó lehet az impulzivitás alakulásában. A 

dopamin és szerotonin szintek lokalizálására nem, vagy csak érintőlegesen térek ki, viszont az 

ingerületátvivő anyagok szintjei agyterületenként különbözhetnek, a polimorfizmusok hatása 

azonban nem ad információt a hatás helyéről.  Az impulzivitás asszociációvizsgálataiban hat, 

az ópiátfüggés asszociációvizsgálataiban három polimorfizmus szerepét elemeztem. A 

kérdőíves impulzivitáskutatás korábbi vizsgálataihoz képest a három szerotonerg és három 

dopaminerg polimorfizmus nagy mintán történő asszociációelemzése kiemelkedő, 

ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az impulzivitás fenotípushoz ettől jóval nagyobb számú 

polimorfizmus hatása járul hozzá. Az elemzésekbe bevonható polimorfizmusok számát 

azonban az elemszám limitálja.  

Egy további limitációja az értekezésnek, hogy nem tárgyalja az impulzivitást befolyásoló 

egyéb, nem biológiai faktorokat. Mivel az impulzivitás heritabilitása 50% körüli, 

valószínűsíthető, hogy több különböző környezeti tényező szerepe is jelentős, mint például a 

nevelési stratégiák, kulturális különbségek vagy a szerhasználat.   
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Az általam vizsgált polimorfizmusok közül csupán kettő rendelkezik funkcionális leírással. 

Általános nehézséget jelent, hogy  az asszociációvizsgálatok és az egyes génváltozatok 

molekuláris funkcióinak elemzése nem párhuzamosan történik. Több olyan polimorfizmus 

létezik, melynek az asszociációját különböző pszichológiai változókkal számos vizsgálat 

kimutatta, a gén által kódolt fehérje szerkezetére vagy a génexpresszióra gyakorolt hatása 

azonban ismeretlen. Az impulzivitás és az ópiátfüggés kandidáns génvizsgálati 

eredményeinek jelen értekezésben ismertetett diszkussziójából kiderül, hogy sokkal nagyobb 

tere van az eredmények értelmezésének és más kutatásokkal történő összevetésének az olyan 

polimorfizmusok esetében, melyek a funkcionális leírása már rendelkezésre áll.  

 

11 Kitekintés 

A disszertációmban bemutatott vizsgálatok több szempont mentén kiterjeszthetők és 

továbbfejleszthetők.  A Barratt Impulzivitás Skála magyar adaptációja egy alternatív 

impulzivitás kérdőív, a BIS-11-R kifejlesztéséhez vezetett. Mivel az eredeti BIS-11 modell 

reprodukálása a magyarhoz hasonlóan számos idegen nyelvű verzióban nehézségekbe 

ütközött, a BIS-11-R pedig egy országos reprezentatív mintán mutatott jó illeszkedést, 

érdemes lehet az alternatív modellt nemzetközi vizsgálatokban tesztelni. A kiterjesztett 

tesztelést még indokoltabbá teszi az, hogy a legtöbb idegen nyelvű  adaptációs próbálkozás 

során annak ellenére, hogy nem erősítették meg az eredeti modellt,  nem javasoltak alternatív 

modelleket. 

Az impulzivitás sokrétűbb  mérése lehetőséget adna a Barratt Impulzivitás Skála által mért 

konstruktum impulzivitás modelleken belüli precízebb elhelyezéséhez. Ehhez olyan vizsgálat 

tervezésére van szükség, mely szemben a jelen értekezésben bemutatottakkal, nem egy 

nagyobb vizsgálat részeként kérdez rá az impulzivitásra, hanem célzottan az impulzivitást 

vizsgálja több szempontból, több mérőeszköz segítségével.  

A genetikai markerek tekintetében mindenképpen hasznos lehet a vizsgált polimorfizmusok 

kiterjesztése a szerotonin és a dopamin neurotranszmitter rendszereken belül, és más 

neurotranszmitter rendszerek vonatkozásában. Egy további lehetőség a neurotranszmisszióval 

összefüggésbe hozható gének expressziójának vizsgálata. Mivel a gének a környezettel 

interakcióban formálják a viselkedést, egy további kutatásban érdemes a környezeti 

változókat is bevonni az elemzésekbe, a gén-környezet interakciók feltárása érdekében. A 
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környezeti tényezők részletes, például interjúzással történő felmérése nagy minta esetén a 

viselkedéses mérőeszközök alkalmazásához hasonló nehézségekbe ütközik, vagyis rendkívül 

energia és időigényes. Erre a célra hasznos az adott vizsgálat szempontjából lényeges 

környezeti tényezőkre rákérdező kérdőívet alkalmazni.  

A disszertációmban bemutatott eredmények alapján az impulzivitás és a neurotranszmitter 

gének összefüggése megerősítést nyert. A vizsgált gének és polimorfizmusainak kiterjesztése, 

több különböző vizsgálati módszer integrációja és a környezeti változók beemelése azonban 

olyan mozzanatok, melyek árnyalhatják és jelentősen gazdagíthatják az impulzivitás genetikai 

hátteréről meglévő ismereteinket.  

12 Köszönetnyilvánítás 

Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Pszichológiai Doktori Iskola vezetőjének, Dr. Oláh 

Attilának. Továbbá köszönettel tartozom a Magatartáspszichológiai Program vezetőjének, 

Prof. Bányai Évának. 

Szeretném megköszönni témavezetőmnek, egyben a Pszichogenetikai Laboratórium 

vezetőjének, Veres-Székely Annának az doktori képzésem alatt nyújtott fáradhatatlan 

segítségét. 

Köszönöm a Pszichogenetikai Laboratórium munkatársainak, Halmai Zsuzsának, Kótyuk 

Eszternek, Katonai Rózsának, a TDK hallgatóknak, és segítőinknek, hogy a megvalósítás, a 

kivitelezés során mellettem álltak. 

Köszönettel tartozom az Affektív Pszichológia Tanszék munkatársainak, és összes 

tanáromnak az inspiráló, elgondolkodtató beszélgetéseket, a tapasztalatszerzési lehetőséget.  

Köszönöm Urbán Róbertnek, Demetrovics Zsoltnak és Kapitány-Föveny Máténak az 

impulzivitás és a szerhasználat témákban nyújtott segítségüket és a gyümölcsöző szakmai 

együttműködés lehetőségét.  

Köszönettel tartozom továbbá Sasvári Mária professzorasszonynak, aki nem csupán a 

felbecsülhetetlen értékű genetikai adatokat bocsájtotta a rendelkezésemre, hanem szakmailag 

is segítette munkámat. Szintén köszönöm a Semmelweis Egyetem Molekuláris Genetikai 

Laboratórium munkatársainak segítségét, különösen Rónai Zsolt, Németh Nóra, és Keszler 

Gergely munkáját. 
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Köszönettel tartozom a kutatásban résztvevő összes személynek, akiknek etikai okokból csak 

név nélkül, ezúton tudok köszönetet mondani. 

Köszönöm Ferencz Csaba és Urbanics Ildikó segítségét, akik támogattak az értekezés 

megírásában.  

Köszönettel tartozom Kökönyei Gyöngyinek, aki a teljes doktori képzésem alatt inspirált és 

szakmai illetve szemléletbeli útmutatással gazdagított, és rendívül sokat segített az értekezés 

létrejöttében. 

Köszönöm a családomnak a támogatását, és a türelmét, amivel lehető tették a dolgozat 

megszületését. 

13 Függelék 
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13.1 Írásbeli tájékoztató 

A „Komplex jellegek és népbetegségek molekuláris genetikai háttere” című, 

beavatkozás mentes humángenetikai kutatásban való részvételhez 

A vizsgálat célja:A humángenetikai kutatás célja a komplex öröklődésű jellegek (pl. gondolkodási 

folyamatok) és népbetegségek (pl. pszichés rendellenességek, nikotinfüggőség, cukorbetegség) 

biológiai-genetikai hátterének megismerése, mely elősegíti a rendellenességek és betegségek 

megelőzését és korszerű kezelését. 

A vizsgálatban való részvétel önkéntessége: A vizsgálatban való részvétel teljes mértékben önkéntes 

és befolyásolástól mentes. Részvételét a vizsgálat során bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja, 

ebből a résztvevőnek semmilyen hátránya nem származik. Ebben az esetben a korábban rögzített 

adatok, illetve minták megsemmisítésre kerülnek. 

UA vizsgálat kódolt vagy anonim (a résztvevő szabad választása szerint):U 

Azonosító: A vizsgálat során a résztvevő 2 betűből és 3 számból álló azonosítót kap, mely semmilyen 

módon nem tesz lehetővé személyazonosítást. Az azonosító csak arra szolgál, hogy a DNS mintát és a 

pszichológiai/klinikai adatokat összekapcsolhassuk.  

Kódolt részvétel: A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálat vezetője az azonosítót - a genetikai 

mintától és adatoktól elkülönítve – a résztvevő személyi azonosítójával (elérhetőségével) együtttárolja 

(kódkulcs). Ez lehetőséget ad a további vizsgálatokban való részvételre. Ez nagy segítség a 

kutatásunkban. A DNS minták és adatok kezelése azonban itt is teljesen anonim módon történik.  

Anonim részvétel: A résztvevő semmilyen személyi azonosításra alkalmas adatot nem közöl. 

Ilyenkor a résztvevő kizárólag egyetlen alkalommal, teljes anonimitással kíván részt venni a 

vizsgálatban. 

UA vizsgálat kockázatai és haszna:UA vizsgálat beavatkozás-mentes, fájdalommentes, nincs kockázata. A 

genetikai mintát a résztvevő önmagától veszi, vattapálcák segítségével. Az adatfelvétel, a kérdőíves vizsgálatok 

és/vagy a komputeres tesztek általános hangulati állapotot és gondolkodási sebességet mérnek, nem 

különösebben fárasztóak, de ha mégis annak tűnnek, a részvétel bármikor megszűntethető. A vizsgálatnak 

közvetlen haszna nincs, de felhasználásuk a humángenetikai kutatás területén igen nagy eszmei értéket képvisel. 

Épp ezért kérjük a résztvevőket, hogy járuljanak hozzá a DNS mintáik és adataik 

archiválásához és biobankosításához, mely magába foglalja kizárólag az anonimizált adatok más 

hazai vagy nemzetközi adatbankokba történő esetleges továbbítását is. Mindezzel nagymértékben 

hozzájárulnak az agyban lejátszódó alapvető biológiai folyamatok megértéséhez, valamint egyes 

népbetegségek (pl. cukorbetegség, depresszió, nikotin függőség) biológiai-genetikai alapjainak 

megértéséhez.  
A vizsgálat menete: 

(1) Szóbeli és írásbeli tájékoztatás. A részvételi szándék kifejezése a Hozzájárulási Nyilatkozat aláírásával, 

melyben a résztvevő megjelöli, hogy Ukódolt vagy anonim módon kíván részt venni a vizsgálatban. 

(2) DNS minta szolgáltatása (a vizsgálat elején és a végén): a résztvevő önmagától mintát vesz az arc belő 

felületének pálcánként 20 másodpercig való dörzsölésével, egy alkalommal összesen 4 db vattapálcával, melyet 

2db azonosítóval ellátott csőben helyez el. Ezekből készítjük majd el a DNS (genetikai) mintát. A minták 

feldolgozása a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében történik, Prof. Sasvári Mária 

laboratóriumában. 

Az adatlap kitöltése: kor, nem megadása, a vizsgált betegségek megléte jelenleg vagy korábban. 

(4) Pszichológiai vizsgálatok: a szóbeli tájékoztatóban ismertetett kérdőívek kitöltése, feladatok megoldása.  

(5) Ha a résztvevő klinikai kezelés alatt áll, és ehhez hozzájárul, akkor a Uklinikai kezelésből származó adatait a 

kezelő orvos anonim módon aU humángenetikai vizsgálat rendelkezésére bocsátja. 

A vizsgálat  időtartama: 2010 – 2014. A bevonni kívánt személyek száma: 1700 fő. A kutatáshoz szükséges 

etikai engedélytaz Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT-

TUKEB) adta meg. 
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13.2 Hozzájárulási Nyilatkozat 

A „Komplex jellegek és népbetegségek molekuláris genetikai háttere” című, 

beavatkozás mentes humángenetikai kutatásban való részvételhez 

UA kutatás célja:  

A humángenetikai kutatás célja a komplex öröklődésű jellegek (pl. gondolkodási folyamatok) 

és népbetegségek (pl. pszichés rendellenességek, nikotinfüggőség, cukorbetegség) biológiai-

genetikai hátterének megismerése, mely elősegíti a rendellenességek és betegségek 

megelőzését és korszerű kezelését. 

UA kutatás adatai: 

A kutatás támogatói:  

TOrszágos Tudományos Kutatási Alapprogramok Tés Egészségügyi Tudományos Tanács 

A kutatást végző intézmények: 
(1) Semmelweis Egyetem, melynek résztvevő intézetei: 

 - II. sz. Belgyógyászati Klinika (Prof. Somogyi Anikó diabetológus és csoportja) 

 - Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály  (Prof. Faludi Gábor 

és osztálya) és Nyírő Gyula kórház (Dr. Makkos Zoltán főorvos, Dr. Szegődi Nóra független 

orvos) 

 - Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet (Prof. Sasvári Mária és 

laboratóriuma) 

(2) Eötvös Loránd Tudományegyetem, melynek résztvevő intézete: 

 - Pszichológiai Intézet (Dr. Székely Anna és csoportja) 

A kutatás vezetője: Dr. Sasvári Mária egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Orvosi 

Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Molekuláris Genetikai 

Laboratóriumának vezetője 1094 Bp., Tűzoltó utca 37-47. sz.. Tel: 459 1500 mellék: 60138, 

mobil: 06 20 663 2305. 

Adatvédelmi felelős: Dr. Rónai Zsolt, egyetemi adjunktus, a Molekuláris Genetikai 

Laboratórium helyettes vezetője, Tel: Tel: 459 1500 mellék: 60138, mobil: 06 20 663 2306. 

A vizsgálat beavatkozás-mentes, fájdalommentes, nincs kockázata. A genetikai mintán, 

valamint a kitöltendő kérdőíveken, klinikai adatokon, és a komputeres feladatok 

megoldásának tárolásánál ugyanaz az azonosító szerepel. A vizsgálat a résztvevő választásától 

függően U(1) kódolt (ha további vizsgálatokban is részt kíván venni) vagy (2) anonimizált (ha 

nem kíván további vizsgálatban részt venni, és a jelen vizsgálatteljes anonimitásához 

ragaszkodik)U.A kódolt részvétel bármikor megszüntethető, illetve kérhető az anonimizálás. A 

kódkulcs genetikai mintától és felvett adatoktól való teljes elkülönítéséért és védelméért az 

adatvédelmi felelős felel.  

________________________________ 

Dr. Sasvári Mária, a kutatás vezetője 
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(Ukét példánybanU, a vizsgálatban résztvevő, illetve a vizsgálatvezető számára) 

UAlulírott hozzájárulok ahhoz, hogy  

- tőlem – kizárólag humán genetikai kutatás céljára – genetikai (szájnyálkahártya) mintát 

vegyenek, 

- az általam kitöltött kérdőíveket és megoldott feladatokat a fenti kutatás céljára felhasználják 

 

U- csak jelenleg klinikai kezelés alatt álló, kódolt vizsgálatban résztvevők esetébenU: a kezelő 

orvos a klinikai vizsgálat során kapott adataimat személyazonosításra nem alkalmas 

azonosítóval a jelen vizsgálat rendelkezésére bocsáthassa; 

 

-  a genetikai mintát, illetve az abból származó genetikai adatot, valamint a klinikai, kérdőíves 

és kompjuteres eljárások adatait  archivált gyűjteményben helyezzék el; 

 

- a genetikai mintát és a fenti adatokat biobankban helyezzék el, és azt 2008. évi XXI. 

Törvényben előírtak betartásával más biobankba továbbítsák; 
 

UAlulírott nyilatkozomU arra nézve,  

- hogy a vizsgálat céljáról és menetéről pontos tájékoztatást kaptam, és azttudomásul vettem 

- hogy a tőlem nyert genetikai minták, illetve adatok 

- kizárólag kutatási célra használhatók fel 

- kódolt / anonimizált (Umegfelelő aláhúzandóU) formában tárolhatók 
 

A vizsgálatban való részvétel teljes mértékben önkéntes és befolyásolástól mentes. Részvételét U anonim vizsgálat esetében az adatfelvétel 

során, kódolt részvétel esetében bármikorU, Uindoklás nélkül visszavonhatjaU, ebből semmilyen hátránya nem származik. Ebben az esetben a 
korábban rögzített adatok, illetve minták megsemmisítésre kerülnek.  

 

_________________________________________________________________________ 

        Résztvevő aláírása        Dátum 

Anyja neve:_______________________________________ 

Születési helye és ideje: _______________________________________ 

TAJ száma: _______________________________________ 

Lakcíme: _______________________________________ 
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13.3 Fájdalommentes DNS mintavétel a személyektől 

o Kérdezzük meg a személyt, hogy mikor evett utoljára. Ha ez egy órán belül történt, 

kérjük  meg, hogy öblögessen ki )mivel szeretnénk elkerülni, hogy morzsák kerüljenek a DNS 

mintába). 

- az adatlapra írjuk fel a személy nevét, és elérhetőségét 

- két db műanyag mintavevő cső előkészítése rajta a megfelelő A és B számmal, 

melyeken a személy felirat látható 

- fültörlő pálcikák előkészítése (praktikus a két csővel együtt bezacskózni) 

o Kérjük meg a személyt, hogy az egyik végén levágott fültörlő pálca vattás végével 

törölgesse az orcája belső felét mialatt lassan elszámol 20-ig, majd a pálcát Ua vattás végével 

lefeléU helyezze el az egyik csőben vattával lefelé.  Ismételje meg ezt mégegyszer, ugyanazon 

az oldalon egy másik felületet törölgetve, és ezt is tegye a műanyag csőbe. Zárja le az első 

csövet. 

o Ismételje meg ugyanezt a másik oldali belső orcafelület két különböző területén, és ezt 

a két pálcát tegye vattával lefelé a másik műanyag csőbe. Zárja le a második csövet. 

MINDKÉT CSÖVET HELYEZZÜK A MÉLYHŰTŐBE!!! 

(Tehát fontos, hogy az orca különböző területeiről vegyék a mintát, mindkét oldalról. Olyan 

érzése alakuljon ki a páciensnek, mintha tisztítaná az arc belső felületeit, de nem kell nagyon 

dörzsölni! Fontos azonban, hogy UnemU nyálat gyűjtünk, hanem szájnyálkahártya sejteket. 

Szintén fontos, hogy a levett minták néhány óránál tovább ne álljanak szobahőmérsékleten, és 

kerüljük a felolvasztást – újrafagyasztást.) 
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13.4 Barratt Impulzivitás Skála 

Kérlek, jelöld a megfelelő szám bekarikázásával, hogy a következő megállapítások ÁLTALÁBAN 
mennyire érvényesek rád: soha/ritkán, néha, gyakran, vagy majdnem midig/mindig! Kérlek, ne 
gondolkozz túl sokáig egy-egy állításon, jelöld meg az első választ, ami az eszedbe jut!  
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1. Gondosan megtervezem a feladataimat. 1 2 3 4 

2. Gondolkodás nélkül cselekszem. 1 2 3 4 

3. Gyorsan döntök. 1 2 3 4 

4. Könnyelmű vagyok. 1 2 3 4 

5. Nem figyelek oda a dolgokra. 1 2 3 4 

6. Cikáznak a fejemben a gondolatok. 1 2 3 4 

7. Jó előre megtervezem az utazásaimat. 1 2 3 4 

8. Nagy az önuralmam. 1 2 3 4 

9. Könnyen tudok koncentrálni a dolgokra. 1 2 3 4 

10. Rendszeresen teszek félre pénzt. 1 2 3 4 

11. Fészkelődök olyankor, amikor hosszabb ideig csendben,  
ülve kellene maradnom. 

1 2 3 4 

12. Alaposan át szoktam gondolni a dolgokat. 1 2 3 4 

13. Stabil munkahelyre törekszem. 1 2 3 4 

14. Gondolkodás nélkül kimondom a dolgokat. 1 2 3 4 

15. Szeretek bonyolult problémákon gondolkodni. 1 2 3 4 

16. Váltogatom a munkahelyeimet / iskoláimat. 1 2 3 4 

17. Gondolkodás nélkül, az első benyomásom alapján, azonnal 
cselekszem. 

1 2 3 4 

18. Könnyen megunom az elméleti kérdéseken való töprengést. 1 2 3 4 

19. A pillanat hevében cselekszem. 1 2 3 4 

20. Kitartó gondolkodó vagyok. 1 2 3 4 

21. Váltogatom a lakhelyeimet. 1 2 3 4 

22. Hirtelen ötlettől vezérelve vásárolok. 1 2 3 4 

23. Egyszerre csak egy dolgon tudok gondolkozni. 1 2 3 4 

24. Váltogatom a hobbijaimat. 1 2 3 4 

25. Többet költök, mint amennyit keresek. 1 2 3 4 

26. Gondolkodás közben elkalandozik a figyelmem.  1 2 3 4 

27. Jobban érdekel a jelen, mint a jövő. 1 2 3 4 
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28. Nyugtalanná válok, amikor csendben, ülve kellene maradnom. 1 2 3 4 

29. Szeretem a fejtörőket, rejtvényeket, bonyolult feladványokat. 1 2 3 4 

30. Foglalkoztat a jövő. 1 2 3 4 

 

13.5 Temperamentum és Karakter Kérdőív 

 

TCI-R kérdőív rövidített változata 

A következőkben olyan  állításokat talál, amelyeket az emberek gyakran használnak saját 

véleményük, hangulatuk, viselkedésük vagy lelki állapotuk jellemzésére. 

Mindegyik állításhoz ötféle válaszlehetőség tartozik: 1: Teljesen hamis, 2: Inkább hamis,3:  Igaz is, 

nem is,4: Inkább igaz, 5: Teljesen igaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen valamennyi kijelentést, azután 

jelölje be a válaszlapon azt a választ amelyik meggyőződése szerint a legjobban ráillik Önre. Ne 

töprengjen túlságosan sokáig az egyes válaszokon! Előfordulhat, hogy némelyik megállapításra 

nehéz egyértelműen választ adnia – ilyenkor karikázza be azt, amelyik viszonylag jobban jellemző 

az Ön érzéseire vagy a véleményére. 

 

1: Egyáltalán nem igaz,   2:Nem igaz,    3:  Igaz is, nem is,     4: Inkább igaz,      5: Teljesen igaz. 
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1. 

Gyakran kipróbálok olyan dolgokat is puszta 

kíváncsiságból vagy szórakozásból amiket mások 

időpocsékolásnak tartanak. 

1 2 3 4 5 

2. Azt hiszem, a jövőben minden remekül fog sikerülni. 1 2 3 4 5 

3. Szeretek mások kedvében járni, amennyire csak tudok. 1 2 3 4 5 

4. 
A kemény munka iránti lelkesedésem miatt gyakran 

túlbuzgónak tartanak. 
1 2 3 4 5 
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5. Gyakran érzem magam a körülmények áldozatának. 1 2 3 4 5 

6. 
Nem túlságosan kedvelem azokat, akik másképpen 

gondolkodnak mint én. 
1 2 3 4 5 

7. 
Időnként úgy érzem, mintha része lennék egy térben és 

időben végtelen valaminek. 
1 2 3 4 5 

8. 
Mielőtt döntenék, általában minden körülményt 

aprólékosan végig szoktam gondolni. 
1 2 3 4 5 

9. Nekem többnyire sikerülni szokott, amibe belefogok. 1 2 3 4 5 

10. 
Az emberek szívesen fordulnak hozzám segítségért, 

megértésért és együttérzésért. 
1 2 3 4 5 

11. Szívesen nekilátok bármely kötelezettségem teljesítésének. 1 2 3 4 5 

12. 
A tetteimet többnyire rajtam kívül álló tényezők 

határozzák meg. 
1 2 3 4 5 

13. Általában tisztelni szoktam mások véleményét. 1 2 3 4 5 

14. 
Voltak olyan boldog pillanataim, amikor világosan és 

tisztán egynek éreztem magam minden létezővel. 
1 2 3 4 5 

15. Másoknál sokkal tartózkodóbb és fegyelmezettebb vagyok. 1 2 3 4 5 

16. 
Fizikailag veszélyes helyzetekben is nyugodt, magabiztos 

szoktam maradni. 
1 2 3 4 5 

17. 
Szívesebben olvasok, mintsem, hogy az érzelmeimről 

beszélgessek valakivel. 
1 2 3 4 5 

18. Jobban szeretem a kihívást, mint a könnyű tennivalókat. 1 2 3 4 5 

19. 
Sokszor úgy érzem, hogy az életemnek nincs különösebb 

célja vagy értelme. 
1 2 3 4 5 

20. 
Mások érzéseit ugyanannyira figyelembe szoktam venni, 

mint a sajátjaimat. 
1 2 3 4 5 
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21. 

Voltak olyan nagyszerű, elragadtatott élményeim, 

amelyekből világosan megértettem, hogy mi a dolgom az 

életben. 

1 2 3 4 5 

22. 

Amikor mások nem tartják fontosnak, akkor is 

ragaszkodom hozzá, hogy a dolgokat szabályos, előírásos 

módon végezzük el. 

1 2 3 4 5 

23. 
Szokatlan helyzetben akkor is feszült és ideges szoktam 

lenni, ha mások szerint semmiféle veszély nem fenyeget. 
1 2 3 4 5 

24. Könnyen közel engedem magamhoz az embereket. 1 2 3 4 5 

25. 
Ha kudarcot vallok valamiben, akkor még elszántabbá 

válok arra, hogy jobb munkát végezzek. 
1 2 3 4 5 

26. 
Gyakran azért nem tudok a bajokkal megbirkózni, mert 

egyszerűen nem tudom, mit tegyek. 
1 2 3 4 5 

27. Szívesen állok mások rendelkezésére. 1 2 3 4 5 

28. 
Néha olyan közel érzem magam a természethez, mintha 

minden egyetlen élő szervezet része volna. 
1 2 3 4 5 

29. 
Jobban szeretek takarékoskodni, mint szórakozásra, 

mulatságra elkölteni a pénzt. 
1 2 3 4 5 

30. Idegenek között egyáltalán nem vagyok gátlásos. 1 2 3 4 5 

31. 
A barátaim sem ismerik igazán az érzéseimet, mert csak 

nagyon ritkán mondom el a személyes véleményemet. 
1 2 3 4 5 

32. Szeretek egyre nagyobb és egyre jobb dolgokért küzdeni. 1 2 3 4 5 

33. 
Gyakran azt kívánom, bárcsak én lennék a legerősebb a 

világon. 
1 2 3 4 5 

34. 
Sokszor úgy érzem, mintha része volnék egy hatalmas és 

minden életet irányító szellemi erőnek. 
1 2 3 4 5 
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35. 
Sokkal jobban szeretem a „régi, jól bevált” módszereket, 

mint az „új, modern” eljárásokkal való kísérletezést. 
1 2 3 4 5 

36. 
Nyugodt és magabiztos tudnék maradni olyan idegenek 

között is, akik állítólag dühösek rám. 
1 2 3 4 5 

37. A problémáimat legszívesebben megtartom magamnak. 1 2 3 4 5 

38. 
A törekvéseimnek és a kemény munkámnak köszönhetően 

gyakran vagyok sikeres. 
1 2 3 4 5 

39. 
Gyakran azt kívánom, bárcsak különleges, természetfeletti 

képességeim lennének. 
1 2 3 4 5 

40. 
Mindig igyekszem tőlem telhetően együttműködni 

másokkal. 
1 2 3 4 5 

41. 
Néha úgy érzem, hogy szavakkal megmagyarázhatatlan, 

közvetlen lelki kapcsolatba kerülök másokkal. 
1 2 3 4 5 

42. 
Gyakran megszegem a szabályokat és az előírásokat, ha 

úgy látom, hogy baj nélkül megúszható. 
1 2 3 4 5 

43. 
Még egy kisebb betegség vagy stressz után is több az 

energiám és az önbizalmam, mint a legtöbb embernek. 
1 2 3 4 5 

44. 
Nem érdekel különösképpen, hogy mások kedvelnek-e 

engem, vagy a módszereimet. 
1 2 3 4 5 

45. 
Rendszerint kitartóan tovább dolgozom akkor is, amikor 

mások már régen abbahagyták. 
1 2 3 4 5 

46. 
Számos rossz szokásom nehezíti meg fontos és értékes 

céljaim elérését. 
1 2 3 4 5 

47. Élvezettel  állok bosszút azokon, akik megsértenek. 1 2 3 4 5 

48. 
Személyesen is éreztem már kapcsolatot titokzatos 

természetfeletti, isteni erővel. 
1 2 3 4 5 



136 

 

49. 
Azoknak sem tudok nyugodt szívvel ártani, akik pedig 

velem szemben tisztességtelenek voltak. 
1 2 3 4 5 

50. 
Még ha gyors döntést várnak is tőlem, először majdnem 

mindig végiggondolom az összes tényt és részletet. 
1 2 3 4 5 

51. 

Változó körülményekhez nagyon nehezen tudok 

alkalmazkodni, mert olyankor feszült, ideges, és 

fáradékony leszek. 

1 2 3 4 5 

52. 
Szerintem nincs sok értelme a gyengéket segíteni, akik 

nem tudnak segíteni magukon. 
1 2 3 4 5 

53. 
Mindig jobban hajtom magam másoknál, mert mindent a 

lehető legjobban akarok megcsinálni. 
1 2 3 4 5 

54. 
Annyi a hibám, hogy nem is túlságosan kedvelem 

magamat. 
1 2 3 4 5 

55. 
A sértéseket inkább kedvességgel viszonzom, mintsem 

bosszút állnék miattuk. 
1 2 3 4 5 

56. 
Hiszek abban, hogy az életet mindenestől egy lényegében 

kifürkészhetetlen szellemi erő irányítja. 
1 2 3 4 5 

 

13.6 Buss-Perry Agresszió Kérdőív 

BUPE 

Kérjük, hogy az alábbi állításokkal kapcsolatban karikázd be azt a számot, amely a leginkább 

jellemez téged! 

 1 2 3 4 5  

Nagyon      Nagyon 
NEM jellemző rám      JELLEMZŐ rám 

 

1. Néhány barátom úgy gondolja, forrófejű vagyok. 1 2 3 4 5 
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2. 
Ha erőszakot kell alkalmaznom, hogy megvédjem a jogaimat, 
megteszem. 1 2 3 4 5 

3. 
Amikor az emberek rendkívül kedvesek velem, azon tűnődöm, vajon 
mit akarnak. 1 2 3 4 5 

4. Nyíltan közlöm a barátaimmal, ha nem értek egyet velük. 1 2 3 4 5 

5. 
Előfordult már, hogy olyan dühössé váltam, hogy összetörtem 
dolgokat. 1 2 3 4 5 

6. 
Nem tudom visszafogni magam, hogy ne bonyolódjak vitába, amikor 
az emberek nem értenek velem egyet. 1 2 3 4 5 

7. Csodálkozom azon, miért látom néha olyan sötéten a dolgokat. 1 2 3 4 5 

8. 
Néha képtelen vagyok visszafogni magam, hogy ne üssek meg egy 
másik embert. 1 2 3 4 5 

9. Kiegyensúlyozott, higgadt ember vagyok. 1 2 3 4 5 

10. Bizalmatlan vagyok a túlságosan barátságos idegenekkel. 1 2 3 4 5 

11. Előfordult már, hogy megfenyegettem az ismerőseimet. 1 2 3 4 5 

12. Gyorsan dühbe gurulok, de hamar le is higgadok. 1 2 3 4 5 

13. Ha kellően provokálnak, képes vagyok megütni másokat. 1 2 3 4 5 

14. 
Ha valaki bosszant, képes vagyok megmondani neki, hogy mit 
gondolok róla. 1 2 3 4 5 

15. Néha nagyon irigy vagyok. 1 2 3 4 5 

16. 
Nem hiszem, hogy lenne olyan ok, ami miatt megütnék egy másik 
embert. 1 2 3 4 5 

17. Néha úgy érzem, keményen bánik velem az élet. 1 2 3 4 5 

18. Nehezen tudom visszafogni az indulataimat. 1 2 3 4 5 

19. Ha frusztrált vagyok, kimutatom az ingerültségemet. 1 2 3 4 5 

20. Néha azt érzem, hogy az emberek kinevetnek a hátam mögött. 1 2 3 4 5 

21. Gyakran nem értek egyet másokkal. 1 2 3 4 5 

22. Ha valaki megüt, visszaütök. 1 2 3 4 5 

23. Néha robbanásra kész puskaporos hordónak érzem magam. 1 2 3 4 5 

24. Mintha mindig mások járnának jól. 1 2 3 4 5 

25. Ha valaki kiprovokálja, akár meg is ütöm. 1 2 3 4 5 

26. Tudom, hogy a "barátaim" kibeszélnek a hátam mögött. 1 2 3 4 5 
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27. Sokat hazudtam a tesztkitöltés során. 1 2 3 4 5 

28.  A barátaim szerint veszekedős vagyok. 1 2 3 4 5 

29.  Néha ok nélkül méregbe gurulok. 1 2 3 4 5 

30.  Inkább megyek bele a verekedésekbe, mint az átlagember. 1 2 3 4 5 
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