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The

LOGOS

study

(Learning On Genetics Of Schizophrenia)

Πληθυσμός
• ~1500 υγιείς άρρενες 18-25 χρονών
με εκτεταμένη
πολυφαινοτύπηση μεταξύ 20082012
• Ενα υποσύνολο 220 ατόμων εξετάσθηκε για affective
startle modulation (συναισθηματική τροποποίηση του
startle).
Οι νεαροί άνδρες υγιείς εθελοντές είναι
ιδανικό μοντέλο μελέτης των λειτουργιών
συνεπειών των γονιδίων λόγω έλλειψης
προβληματικών παραγόντων που επιπλέκουν
τις μελέτες σε ασθενείς:

LOGOS-Phenotypic assessment, PPI & Cognition
•
•
•

•
•

AFFECTIVE REACTIVITY
– Affective Startle Modulation
GATING
– PPI
WORKING MEMORY
– n-back
– CANTAB Spatial Working Memory & Strategy
VERBAL MEMORY
– Word Lists (WAIS-R)
EXECUTIVE FUNCTION
– Sustained Attention (CANTAB Rapid Visual Information Processing)
– Cognitive Flexibility/Rule learning (Wisconsin Card Sorting Test)
– Interference (Stroop Test)
– Problem Solving (CANTAB Stockings of Cambridge)
– Risk Taking (Iowa Gambling Task)

LOGOS-Phenotypic assessment – Personality Traits
•

Schizotypy
– Schizotypal Traits Questionnaire (STQ)
 Paranoid Ideation, Magical thinking, Perceptual

•

Affective personality traits
– Toronto Alexithymia Scale (TAS)
– Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R)
 Neuroticism, Psychoticism, Extraversion
– Cloninger’s Temperament & Character Inventory (TCI)
 Temperament dimensions: Harm Avoidance, Novelty Seeking, Reward
Dependence, Persistence
 Character dimensions: Self-Directedness, Cooperativeness, SelfTrancendence
– Spielberger’s Trait Anxiety Inventory (STAI-T)
– Carver & White’s Behavioral Inhibition/Activation Systems (BIS/BAS)
 BAS (Drive, Reward Responsiveness, Fun Seeking)

Ποιά γονίδια προκαλούν τί και κάτω
απο ποιές συνθήκες
• Για να
– «διαμελίσουμε» το σύνδρομο
– βελτιώσουμε την διάγνωση
– σχεδιάσουμε πιο αιτιολογικές και εξατομικευμένες
θεραπείες

Candidate gene approach
– Do established bipolar disorder risk gene variants affect emotional reactivity,
emotional decision making and personality traits in the general population?
 This approach would further our understanding of these genes’ functional
mechanisms within the human brain.

 Association of these gene variants with reduced PPI would validate their role
as bipolar disorder candidate genes and
 Would inform our understanding of the mechanisms through which genes
increase the risk for affective psychoses
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Διπολική Διαταραχή(ες) & συναφείς ψυχώσεις
• Σύνδρομα: συλλογή σημείων και συμπτωμάτων (απο
την σκέψη, αντίληψη, συναίσθημα και συμπεριφορά)
αγνώστου αιτιολογίας
• DSM Διάγνωση: φαινομενολογική, χωρίς βιολογική
εγκυρότητα, μεγάλη ετερογένεια μεταξύ ασθενών
• Θεραπεία: συμπτωματική, ΟΧΙ αιτιολογική, ΜΗ ειδική,
ΜΗ εξατομικευμένη
• ~80% heritability

Both Common and Rare Risk Variants
Increase Risk for Schizophrenia and BD
Αλληλεπικάλυψη Scz & BD σε:
Διαγνωστικό (πχ Σχιζοσυναισθηματική)
Φαινομενολογικό (πχ κοινά συμπτώματα)
Νευροψυχολογικό (πχ επιτελικές λειτ)
Επιδημιολογικό (νοσηρότητα συγγενών)
Παθοφυσιολογικό (μετωπ. & ιπποκάμπια)
Γενετικό επίπεδο (45% κοινα γονίδια)

SNPs examined in this thesis
•

CACNA1c- implicated in major affective and non-affective psychoses

•

COMT rs4680
• Strong prior hypothesis of Val allele on reducing PFC function but increasing
stress tolerance – aim: see effects on emotional decision making, affective
reactivity and affective personality traits

•

FOXP2 – implicated in speech and language development and evidence for
association with Autism, Schizophrenia, ADHD
• rs1358278 A/G Risk G allele associated with SCZ– aim: see effects on
Cognition, Alexithymia and Affective Reactivity, 1st study
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Συναισθηματική τροποποίηση του Startle
Affective Startle Modulation
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Οταν το startle εκλύεται κατα την θέαση συναισθηματικά ουδέτερων
εικόνων, το εύρος του δεν επηρεάζεται

Συναισθηματικά ευχάριστες εικόνες όπως αυτές, αναστέλλουν το startle

Ενω το αντίθετο συμβαίνει με δυσάρεστες εικόνες σχεδιασμένες για να
προκαλούν αποστροφή, φόβο και αρνητικά συναισθήματα

Startle Reflex
Picture viewing 105-dB PULSE

IAPS system

Self-Assessment Manikin (SAM) ratings
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Τροποποίηση του αντανακλαστικού απο
συναισθηματικές IAPS εικόνες
• Ατομικές διαφορές στην συναισθηματική
αποκρισιμότητα σε μή κλινικούς πληθυσμούς (Benning
et al. 2005, Cook et al. 1992, Cook et al. 1991, Corr et
al. 1997, Patrick et al. 1993)
• Μεταβολές της συναισθηματικής αποκρισιμότητας σε
ασθενείς με διαταραχές του συναισθήματος (Grillon et
al. 2003).

Τροποποίηση του αντανακλαστικού απο
συναισθηματικές IAPS εικόνες
• Φυσιολογική σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και τους
συγγενείς τους (Curtis et al. 1999, Schlenker et al. 1995,
Volz et al. 2003)
• Επιπεδωμένο αντανακλαστικό που δεν μεταβάλλεται
κατα την θέαση των συναισθηματικων εικόνων σε
– διπολικούς ασθενείς σε ύφεση και τους μή νοσούντες πρώτου βαθμού
συγγενείς τους (Giakoumaki et al. 2010)
– βαριά καταθλιπτικούς/ανηδονικούς ασθενείς συμπτωματικούς (Allen et
al. 1999, Kaviani et al. 2004) ή και σε ύφεση (O’Brien-Simpson et al. 2009)
– βαριά αγχώδεις ασθενείς (απο όλο το φάσμα των διαγνώσιμων αγχωδών
διαταραχών) με χρόνια δυσλειτουργία (McTeague and Lang 2012)

Τροποποίηση του αντανακλαστικού απο
συναισθηματικές IAPS εικόνες
• Σε μή κλινικούς πληθυσμούς μειωμένο ή μη ανιχνεύσιμο
ακουστικό ανακλαστικό αιφνιδιασμού σχετίζεται με
– χαρακτηριστικά προσωπικότητας πχ αυξημένη ευαισθησία
στην ανταμοιβή, novelty seeking (Giakoumaki et al. 2013)
– ή γενετικούς πολυμορφισμούς πχ L-DRD4 genotype που
έχουν άμεση σύνδεση με συναισθηματικές διαταραχές (Pauli et
al. 2010, Roussos et al. 2009a).
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Testing of planning for decision making
• Iowa Gambling Task (IGT)
(Bechara et al., 1998)

• Stockings of Cambridge (SoC)
(Owen, Downes, Sahakian, Polkey, & Robbins, 1990)

SoC: “Cold” Decision Making
A Five move problem

Calculate the minimum
number of moves to get
Array in B to match that in A

Activation in the mid-dorsolateral frontal cortex during
Tower of London planning (adapted from Owen et al., 1996).

IGT: “Hot” Decision Making
Activation in the orbito-medial and orbitolateral PFC during planning under uncertainty
(adapted from Rogers et al., 1999).

Διαχωρισμός της επίδοσης σε τέστ για “Hot” & “Cold” Decision Making σε άτομα
ομαδοποιημένα για εναν DRD4 πολυμορφισμό και Novelty Seeking, που σχετίζονται με
Διπολική Διαταρχή
“Cold” Decision Making (SoC)
Initial Thinking
(Planning) Time

“Hot” Decision Making (IGT)

Subsequent Thinking
(Execution) Time

14000

4000

12000

3500

10000

3000
2500

8000

2000

6000

1500

4000

1000

2000

500

0

0

2m

3m

4m

5m

2m

4m

5m

Problems Solved
Correctly

Mean Moves
Required for Solution
7

10.1

6

10

5

3m

9.9

4

9.8

3

9.7

2
1

9.6

0

9.5
2m

3m

4m

5m

S-DRD4

L-DRD4

GWAS of BD
CACNA1c

CACNA1c: A GWAS supported candidate gene

• rs1006737 CACNA1c G/A: risk for bipolar disorder major
depression and schizophrenia
•

CACNA1C encodes for:
 α-1C subunit of the L-type voltage-gated calcium channel Cav1.2.
– Role in
 Synaptic plasticity
 Learning
 Memory
 Timothy syndrome

CACNA1c – Πληθυσμός – Γονοτύπηση – Στατιστική Ανάλυση
•

220 υπεβλήθησαν σε testing affective startle modulation

•

26 non-responders

•

194 άρρενες απο την κοόρτη LOGOS με αξιόπιιστα startle data

•

Γονοτυπική Κατανομή: GG: 111, GA: 67, AA: 16,

•
•

Συχνότητες αλληλίων: G 289, Α 99 και MAF: 0.255.
Η γονοτυπική κατανομή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες κατά Hardy - Weinberg (p =
0.13).

•
•

Αναλυση
ANOVAs, Λόγω υπόθεσης θέσαμε την στατιστική σημαντικότητα σε p<0.05

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλες μεταβλητές που αξιολογήθηκαν
κατά την διάρκεια της εξέτασης των γονοτυπικών ομάδων.

GG

GA

AA

P value

Μέγεθος δείγματος
Ηλικία (έτη)a
Γενική γνωστική ικανότητα
(IQ), Raven’s raw scorea

111
22.2±4.0
50.9±9.8

67
23.3 ±4.5
50.7± 7.5

16
23.6±4.6
50.1±8.5

>0.1
>0.7

Καπνιστές/Μη καπνιστέςb
Καπνιστές: Τσιγάρα/ημέρα

44/67
14.4±7.0

23/44
14.3±5.8

8/8
17.8±4.7

>0.5
>0.3

Συναισθηματική κατάσταση
κατά την άφιξη στο
εργαστήριο αξιολογούμενη
από VAS

Άγχος
Δυσφορία
Εγρήγορση

2.67±1.5
2.16±1.1
4.92±1.0

2.21±1.7
1.96±1.3
4.96±1.4

2.52±1.8
2.12±0.8
4.96±1.0

>0.5
>0.6
>0.9

Μνήμη

VM: σωστές απαντήσεις
κατά την αναγνώριση
VM: δοκιμασία 1ης
ανάκλησης- ανάκληση
λίστας B
VM: σωστές απαντήσεις στη
λίστα απόσπασης προσοχής
N-Back Ακρίβεια
N-Back Χρόνος αντίδρασης

23.06±1.4

22.94±1.4

21.87±0.8

<0.001

0.75±1.8

1.32±2.1

2.13±1.3

<0.006

5.97±1.5

5.55±1.7

5.19±1.4

<0.05

13.47±1.7
0.61±0.1

13.46±1.9
0.56±0.1

13.62±1.5
0.58±0.1

>0.9
<0.05

TCI Αποφυγή στρεσσογόνων
καταστάσεωνa

7.38±4.5

8.14±4.7

10.14±5.0

<0.05

EPQ Εξωστρέφειαa
STQ Παρανοειδής ιδεασμός

16.37±4.4
3.59±2.9

14.81±5.0
3.98±3.0

14.00±3.7
5.61±4.1

<0.05
<0.09

Δημογραφικά στοιχεία

Μνήμη Εργασίας
Προσωπικότητα

a

Μη-παραμετρική Kruskal-Wallis ανάλυση (μη κανονική κατανομή), b X2 σύγκριση, c 0ne-way ANOVA

Aγχος, Eγρήγορση & Δυσφορία
όπως αυτοαξιολογήθηκαν μέσω
κλιμάκων VAS, αμέσως μετά από
την ανακοίνωση των οδηγιών,
καθώς και μετά από την μέτρηση
του ανακλαστικού, εκφραζόμενες
ως Δ σκόρ για κάθε γονοτυπική
ομάδα (διαφορά από την βασική
συναισθηματική κατάσταση
ηρεμίας κατά την άφιξη στο
εργαστήριο).
* P<0.05,
*** P< 0.001

*
***

*

*

Συναισθηματική
χροιά και
συναισθηματική
εγρήγορση των
εικόνων IAPS,
όπως
αυτοβαθμολογήθ
ηκαν μετά την
ολοκλήρωση του
πειράματος,
μέσω SAM για
τις τρεις
γονοτυπικές
ομάδες.
* Ρ<0.05

*
*

Το εύρος του αντανακλαστικού (πάνω) και η διαφορά απο την ουδέτερη συναισθηματική
κατάσταση (κάτω) για τις τρείς γονοτυπικές ομάδες.
Οι ομοζυγώτες AA παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική αύξηση της αποκρισιμότητας στις
δυσάρεστες εικόνες (significant genotype by
Valence interaction). Επίσης παρουσιάζουν
μικρότερη αποκρισιμότητα στις ευχάριστες
κατα τις οποίες το ανακλαστικό τους δεν
μειώνεται όσο των άλλων δύο ομάδων.
Σαν ομάδα δεν εμφανίζουν σημαντικά πιο
αυξημένο startle (genotype main effect
p=0.09) στις ευχάριστες και δυσάρεστες
εικόνες αλλά όταν κάνουμε συνδιακύμανση
αποκλειστικά και μόνο με την εγρήγορση
που τους προκαλούν οι ευχάριστες εικόνες
το genotype main effect γίνεται p<0.05. Αυτό
σημαίνει ότι ο βαθμός αναστολής του
αντανακαλστικού στην ευχάριστη συνθήκη
ειδικά, μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα
απο τον τρόπο με τον οποίον τα υποκείμενα
αξιολογούν την εγρήγορση που
προκάλεσαν αυτές οι ευχάριστες εικόνες και
μόνο. Αυτό είναι το ανάποδο απο αυτό που
θα αναμενόταν και το βλέπουμε μόνο στους
ΑΑ

BASELINE STARTLE (κενές οθόνες)
GG

GA

AA

90.3 ± 52.8

82.5 ± 50.0

88.2 ± 60.0 >0.5

VAS
πριν από το πείραμα

AAa
GAa
GGa

P

VAS
Μετά από το πείραμα

Άγχος

Εγρήγορση

Δυσφορία

Άγχος

Εγρήγορση

Δυσφορία

.570*

.661**

-.682**

-.661**

.747**

-.670**

.094

.005

.059

.069

-.106

.033

.192*

.046

.179†

.151

-.036

.096

•

•

•

Απαιτείται μακροπρόθεσμη και προοπτική έρευνα για να δούμε άν αυτά τα προφίλ
συναισθηματικής αποκρισιμότητας του ανακλαστικού στους ομόζυγους ΑΑ είναι σταθερά
ευαίσθητα στο context και προηγούνται της έναρξης διπολικής ή καταθλιπτικής νόσου ή
αναδύονται μετά απο επεισόδια νόσου και αν εξελίσσονται απο το αγχώδες/καταθλιπτικό
προφίλ που είδαμε στην παρούσα διατριβή προς το πιό βαρύ φαινότυπο του επιπεδωμένου
αντανακλαστικού
Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει, επίσης, να αξιολογήσει το ρόλο του αλληλίου A σε
διαταραχές με ευαισθησία στο context και ασταθή συναισθηματική απόκριση, όπως
μεταιχμιακού διαταραχή προσωπικότητας, ορισμένες μορφές αγχωδών διαταραχών, καθώς
και PTSD, στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για ανάλογα ευρήματα, όπως αυτά που
περιγράφησαν εδώ για τη γονοτυπική ομάδα AA.
Οι ομοζυγώτες AA θα μπορούσαν να εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για έντονη συναισθηματική
αποκρισιμότητα ή για έντονη αποκρισιμότητα στο context, που ίσως είναι διακριτός απο τον
κίνδυνο για συναισθηματική διαταραχή και η πιθανότητα αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

•

1η μελέτη των επιπτώσεων του CACNA1c rs1006737 στην συναισθηματική αποκρισιμότητα όπως
μετράται με την συναισθηματική τροποποίηση του startle΄. Replication ευρημάτων για Συναισθηματικά
χαρακτηριστικά προσωπικότητας

•
•
•

Θετικά ευρήματα για λεκτική μνήμη – οι ΑΑ χειρότεροι, αλλά όχι στην Μνήμη Εργασίας
Αυξημένη ευαισθησία στο context
Αντίδραση με μεικτό αγχώδες και καταθλιπτικό προφίλ τόσο στις υποκειμενικές αυτοαξιολογήσεις τους
όσο και στις ψυχοφυσιολογικές τους αντιδράσεις
Ενδείξεις για αλεξιθυμία

•
•

Οι πλούσιες φαινοτυπικές λεπτομέρειες που αναδείχθηκαν απο την μελέτη δείχνουν διαταραχές σε
περιοχές όπως ιππόκαμπος, αμυγδαλοειδής, κοιλιακός προμετωπιαίος που ταιριάζουν
 με τις περιοχές που διαμεσολαβούν την τροποποίηση του startle απο IAPS
 με fMRI ευρήματα στους ΑΑ
 την fMRI παθολογία τής διπολικής διαταραχής και μείζονος κατάθλιψης

Μελέτη σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου
•
•
•

Το rs1006737 του γονιδίου CACNA1c: παράγων κινδύνου για συναισθηματικές
(διπολική διαταραχή) όσο και για μή συναισθηματικές ψυχώσεις (σχιζοφρένεια)
Δείξαμε οτι επηρεάζει ενδοφαινοτύπους στον γενικό πληθυσμό
ΥΠΟΘΕΣΗ
– άτομα υψηλού κινδύνου για συναισθηματικές διαταραχές που φέρουν το επικίνδυνο
αλλήλιο θα δείξουν διαταραχή πρωτίστως σε ενδοφαινοτύπους συναισθηματικών
διαταραχών (πχ διαταραχή στην συναισθηματική αποκρισιμότητα και την λήψη
αποφάσεων που συμμετέχει το συναίσθημα)
– ενώ άτομα υψηλού κινδύνου για σχιζοφρένεια που φέρουν το επικίνδυνο αλλήλιο θα
δείξουν πρωτίστως διαταραχή σε ενδοφαινοτύπους σχιζοφρένειας (πχ μνήμη
εργασίας και επιτελικές λειτουργίες του προμετωπιαίου φλοιού).

CACNA1c High vs. Low Risk for Schizotypy
Πληθυσμός – Κατανομή– Στατιστική Ανάλυση
•
•
•
•

Σχιζοτυπία (εύρος 0-35, median=10, upper 10% cut-off= 20).
Oμάδα υψηλού κινδύνου (σχιζοτυπίας ≥20) n= 87 (GG:43, GA: 32, AA: 12)
Oμάδα σύγκρισης n= 377 (GG: 203, GA: 145, AA: 29)
Η κατανομή των γονοτυπικών ομάδων δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα δύο γκρούπ [x2=3.29,
(df:2), p>0.1].

•
•
•

Ανάλυση
Αναλύσαμε 7 executive function tests και το IGT.
Univariate ή ANOVAs επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με γονότυπο (3 επίπεδα) και ομάδα
κινδύνου (2 επίπεδα) σαν τους between-subject παράγοντες και δυσκολία του τέστ σαν τον withinsubject παράγοντα.
Λόγω multiple testing, έγινε Bonferroni correction για τον έλεγχο του Type I Error: Στατιστική
σημαντικότητα σε p<0.05/8 = p<0.006. «Προτεινόμενη σημαντικότητα» σε p<0.05

•

SWM: Double Errors
High Risk subjects

Errors

Low Risk subjects

Genotype X Risk X Difficulty Interaction [F(4,916)=3.62, p<0.017]

SWM: Within Errors
High Risk subjects

Errors

Low Risk subjects

Genotype X Risk X Difficulty Interaction [F(4,916)=2.82, p<0.05]

Word Lists: Immediate Recall

Group main effect:
[F(1,410)=4.26, p<0.05]

Gene X Risk Interaction:
[F(2,410)=4.64, p<0.01]

Correct responses

Correct responses

Low Risk subjects

High Risk subjects

Correct responses – long delay

Correct responses – short delay

Word Lists- Short and Long Delay Recall

Genotype X Risk Interaction [F(2,409)=5.26, p<0.006 και F(2,409)=2.93, p<0.05]

Milner Perseverative Errors

Nelson Perseverative Errors

WCST - Errors

Genotype X Risk Interaction [F(2,453)=2.95, p<0.05 και F(2,453)=3.94 p<0.02]

Αλλα ευρήματα

Δεν βρέθηκαν διαφορές στα SoC, n-Back, Stroop,και RVIP.
Συναίσθημα
Απο τον έλεγχο του συναισθήματος δεν βρέθηκαν διαφορές στο IGT, ενώ
οι ομάδες ήσαν πολύ μικρές για να γίνει ανάλυση των δεδομένων για
συναισθηματική τροποποίηση του ανακλαστικού αιφνιδιασμού (μόνον 26
άτομα με διαθέσιμα δεδομένα στην ομάδα υψηλού κινδύνου και ελάχιστα
απο αυτά ΑΑ ομοζυγώτες).

CACNA1c High vs. Low Risk for Bipolar Disorder
Πληθυσμός – Κατανομή– Στατιστική Ανάλυση
•
•
•
•

•
•
•

•

BAS (εύρος 7-52, median=39, upper 10% cut-off= 46).
Oμάδα υψηλού κινδύνου (BAS σκόρ ≥46) n=62 αλλά μόνον οι 55 είχαν διαθέσιμο γονότυπο (GG:30,
GA: 21, AA: 4).
Oμάδα σύγκρισης n= 214 (GG: 153, GA: 145, AA: 33).
Η κατανομή των γονοτυπικών ομάδων δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα δύο γκρούπ [x2=0.07,
(df:2), p>0.9].
Ανάλυση
Αναλύσαμε 7 executive function tests και το IGT.
Univariate ή ANOVAs επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με γονότυπο (3 επίπεδα) και ομάδα κινδύνου
(2 επίπεδα) σαν τους between-subject παράγοντες και δυσκολία του τέστ σαν τον within-subject
παράγοντα.
Λόγω multiple testing, έγινε Bonferroni correction για τον έλεγχο του Type I Error: Στατιστική
σημαντικότητα σε p<0.05/8 = p<0.006. «Προτεινόμενη σημαντικότητα» σε p<0.05

IGT (Iowa Gambling Test)
Group main effect:
[F(1,448)=11.27, p<0.001]
Gene X Risk Interaction:
[F(2,448)=3.41, p<0.05]

Risky Choices

Risky Choices

Low Risk subjects

High Risk subjects

•

Τα αποτελέσματα δείχνουν συνεργικό (και όχι απλά αθροιστικό) αποτέλεσμα του αλληλίου με την ομάδα υψηλού
κινδύνου.

•

Υγιείς ΑΑ ομοζυγώτες με πολύ υψηλή σχιζοτυπία έχουν πολλαπλασιαστικά (και όχι απλώς αθροιστικά) ελλειματα
στην 1) μνήμη εργασίας, 2) λεκτική μνήμη/μάθηση και 3) γνωστική ευελιξία/εκμάθηση κανόνα

•

Τα 1, 2 και 3 απο τους ισχυρότερα κληρονομήσιμους ενδοφαινοτύπους για σχιζοφρένεια, αφού ανευρίσκονται
επανειλημμένως διαταραγμένοι με υψηλό effect size σε συγγενείς ασθενών και άλλα άτομα υψηλού κινδύνου

•

Αρα ο πολυμορφισμός αυτός πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για σχιζοφρένεια και φάσμα όταν συνδυάζεται με τους
παράγοντες κινδύνου (γενετικούς, επιγενετικούς ή περιβαλλοντικούς) που προδιαθέτουν σε αυξημένη
σχιζοτυπία.

•

Υγιείς ΑΑ ομοζυγώτες με πολύ υψηλή BAS-ευαισθησία στην ανταμοιβή, είναι πολλαπλασιαστικά (και όχι απλώς
αθροιστικά) χειρότεροι στο τέστ λήψης συναισθηματικών αποφάσεων. Αρα ο πολυμορφισμός αυτός
πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για διπολική και φάσμα όταν συνδυάζεται με άλλους παράγοντες κινδύνου όπως
γενετικούς, επιγενετικούς ή περιβαλλοντικούς που προδιαθέτουν σε αυξημένη ευαισθησία στην ανταμοιβή.

•

Τα αποτελέσματα αυτά επικυρώνουν τόσο τον διπλό ρόλο του γονιδίου στην σχιζοφρένεια και την διπολική
διαταραχή όσο και την μέθοδο του διαχωρισμού σε ομάδες υψηλού κινδύνου που ακολουθήσαμε εδώ, γεγονός
ενθαρυντικό για μελλοντική έρευνα.

•

Επίσης επικυρώνουν την μνήμη και μνήμη εργασίας σαν ισχυρούς ενδοφαινοτύπους πρωτίστως για
σχιζοφρενική ψύχωση και την λήψη συναισθηματικών αποφάσεων σαν ενδοφαινότυπο πρωτίστως για
συναισθηματικές διαταραχές σε συμφωνία με την βιβλιογραφία.

•

Δεν βρήκαμε αποτελέσματα σε άλλους φαινοτύπους που χρησιμοποιήσαμε

•

Αλλά οι συμμετέχοντες ήσαν όλοι φυσιολογικώς λειτουργούντα άτομα γεγονός που θέτει ένα εγγενές
‘ceiling effect’ στην επίδοσή τους στα τέστ. Αυτό κάνει τα θετικά μας ευρήματα ακόμα πιο αξιοσημείωτα.

•

Επι πλέον, οι ενδοφαινότυποι που μελετάμε δεν εκφράζουν πλήρως αλληλεπικαλυπτόμενα νευρωνικά
κυκλώματα και λειτουργίες, δεν έχουν όλοι την ίδια ευαισθησία, δεν υπόκεινται όλοι σε ίδιο λάθος
μέτρησης ούτε έχουν όλοι την ίδια ανθεκτικότητα σε σχετικά χαμηλή στατιστική ισχύ.

•

Τέλος, η κοόρτη μας έχει εξαιρετικά πλήρη φαινοτύπηση για ενδοφαινοτύπους σχιζοφρένειας και
διπολικής διαταραχής σε ένα δημογραφικά και γενετικά ομοιογενές δείγμα υγιών αρρένων.

•

Αυτή η ομοιογένεια του δείγματος συνδυασμένη με τα στανταρισμένα ψυχοφυσιολογικά πρωτόκολλά μας
και την αντικειμενική, ηλεκτρονική εξέταση των γνωστικών λειτουργιών (CANTAB) που παρέχουν
πιστότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες ανίχνευσης γενετικώνφαινοτυπικών συσχετίσεων, παραμερίζοντας στατιστικά λάθη τύπου Ι και ΙΙ και αυξάνει τελικά την
εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά μας.

•

Είναι επίσης σημαντικό οτι η εξέταση της επίδρασης των γονιδίων επι εγκεφαλικών λειτουργιών σε υγιείς
άρρενες, παραμερίζει σοβαρούς συγχυτικούς παράγοντες που περιπλέκουν την μελέτη και ερμηνεία των
αποτελεσμάτων σε ανάλογες μελέτες σε ασθενείς όπως φαρμακευτική αγωγή, παρουσία συμπτωμάτων
που μειώνουν το κίνητρο και την ικανότητα συμμετοχής στις διαδικασίες καθώς και την επίδραση των
πολλαπλών επισοδείων της νόσου στον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του.

FOXP2 rs1358278 A/G INTRO
•

•

•

FOXP2
– Αυτισμός (Gong et al., 2004; Li et al., 2005)
– ΔΕΠΥ (Ribases et al., 2012)
– Σχιζοφρένεια (Tolosa et al., 2010; Sanjuán et al., 2006; Spaniel et al., 2011).
Τα ελλείμματα στο λόγο και στην εστίαση της προσοχής, η ανικανότητα ελέγχου των
παρορμήσεων και η δυσλειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων που συνδέουν τον φλοιό
με τα βασικά γάγγλια αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων
διαταραχών. Ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια μοιράζονται συναισθηματική επιπέδωση.
ΥΠΟΘΕΣΗ
– Το αλλήλιο κινδύνου G θα επηρέαζε αρνητικά τις γνωσιακές λειτουργίες, την λεκτική
ικανότητα για έκφραση και αντίληψη των συναισθημάτων, με ενδεχόμενα ανιχνεύσιμα
αποτελέσματα στο τέστ λήψης συναισθηματικών αποφάσεων.
– Χωρίς υπόθεση για τον ρόλο του αλληλίου στην συναισθηματική αποκρισιμότητα όπως
την μετρήσαμε με το παράδειγμα της τροποποίησης του ανακλαστικού αιφνιδιασμού
απο συναισθηματικές εικόνες.

FOXP2 rs1358278 A/G – Πληθυσμός – Γονοτύπηση – Στατιστική
Ανάλυση
•
•
•
•

829 άρρενες απο την κοόρτη LOGOS
Γονοτυπική Κατανομή: AA: 437, AG: 322, GG: 70,
Συχνότητες αλληλίων: A 1196, G 462 και MAF: 27.8%
Η γονοτυπική κατανομή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες κατά Hardy - Weinberg (p =
0.5).

•
•

Υπόθεση
Οι φορείς του αλληλίου G θα παρουσιάζουν αγχώδες συναισθηματικό προφίλ και
διαταραγμένη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους Val/Val

•
•
•

Ανάλυση
Αναλύσαμε το IGT, Affective Startle Modulation & Affective personality traits
Επειδή είχαμε υπόθεση για τον ρόλο του επικίνδυνου αλληλίου στις γνωστικές
λειτουργίες, την αλεξιθυμία και το τέστ λήψης συναισθηματικών αποφάσεων δεν κάναμε
διόρθωση Bonferroni για αυτά τα τέστ. Στο τέστ της συναισθηματικής τροποποίησης του
ανακλαστικού αιφνιδιασμού όμως, η alpha = (0.05/αριθμός τέστ: 0.05/4)=0.0125.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονοτυπικών ομάδων.

A/A

A/G

G/G

P
value

Δημογραφικά
στοιχεία

Μέγεθος δείγματος

437

322

70

22.5  3.9

22.3  3.7

23.13.8

>0.25

113.7  10.2

114.2  11

112.9  12.2

>0.26

183/254

137/185

40/30

=0.06

16.5  8.4

15.3  8.2

17.1  8.5

> 0.29

Άγχοςa

2.54±1.7

2.13±1.6

2.26±1.4

>0.2

Δυσφορία

2.00±1.2

2.02±1.2

2.16±1.1

>0.7

Εγρήγορση

4.99±0.9

5.12±1.0

4.87±1.1

>0.3

124.28 ± 80.1

118.39 ± 74.6

125.05 ± 80.1

>0.7

Ηλικία (έτη)a
IQ Raven’s raw scorea

Καπνιστές/Μη καπνιστέςb
Καπνιστές: Τσιγάρα/ημέρα
Βασική
συναισθηματική
κατάσταση (VAS)

Βασικό startlea

a

Μη-παραμετρική Kruskal-Wallis ανάλυση (μη κανονική κατανομή), b X2 σύγκριση

Spatial Working Memory
*

***

***

***

•
•

* P <0.05
***P <0.001

Λήψη συναισθηματικών (Hot) αποφάσεων IGT
Οι ομοζυγώτες G/G
έτειναν να έχουν
περισσότερες
επιλογές απο τις
ασφαλείς τράπουλες,
αλλά αυτό το
αποτέλεσμα δέν ήταν
σημαντικό
πιθανώτατα λόγω του
«αλεξιθυμικού
προφίλ» των
ομοζυγωτών G/G, οι
οποίοι στην τέταρτη
χρονική περίοδο
προς το τέλος του
τέστ άλλαξαν
πρόσκαιρα την
στρατηγική τους
παίζοντας
επικίνδυνα.

Αλεξιθυμία για n=322 (ΑΑ:173, ΑG:122, GG: 28)
*

*

*

Λοιπές Μετρήσεις
• Χωρίς ευρήματα απο τα
– υπόλοιπα γνωστικά τέστ
– Υπόλοιπα χαρακτηρηστικά προσωπικότητας
– VAS κλίμακες για το συναίσθημα (άγχος, δυσφορία,
εγρήγορση) πρίν, κατα και μετά την εκτέλεση του
affective startle modulation

*

Χωρίς σημαντικές διαφορές

*

Σημαντική τάση των ομοζυγωτών για το
επικίνδυνο αλλήλιο G, να εμφανίζονται πιό
διεγερμένοι τόσο απο τις ευχάριστες όσο και
απο τις δυσάρεστες εικόνες .

Affective Startle για n=315 (Α/Α: 169, Α/G:119, G/G:27)

•

1η μελέτη των επιπτώσεων του FOXP2 rs1358278 στστις
επιτελικές λειτουργίες, συναισθηματική γλωσσική έκφραση και
συναισθηματική αποκρισιμότητα.

•

To επικίνδυνο αλλήλιο G σχετίζεται δοσοεξαρτώμενα
– με χειρότερη επίδοση στην χωρική μνήμη εργασίας αλλά όχι
στην μνήμη ή σε άλλες επιτελικές λειτουργίες (όπως σε
knock-out mice Bacon et al., 2014).
– Αλεξιθυμικό προφίλ στο IGT & TAS-20
Αύξηση του startle κατα τη θέαση θετικών εικόνων που ήταν
ανάλογη της αλεξιθυμίας και του υποκειμενικού SAM arousal
score.
Συναισθηματική ανταπόκριση που δείχνει επηρεασμό απο την
ένταση του ερεθίσματος/εικόνας παρά απο την συναισθηματική
της χροιά

•

•

rs4680 COMT Val158Met INTRO
• Val more COMT activity, less tonic PFC DA, worse
executive function
– Less tonic PFC DA = higher phasic DA activity in Nac
= stress resilience
• Met less COMT more tonic PFC DA, better executive
function
– More tonic PFC DA = lower phasic DA activity in NAc
= stress sensitivity

COMT – Πληθυσμός – Γονοτύπηση – Στατιστική Ανάλυση
•
•
•
•

411 άρρενες απο την κοόρτη LOGOS
Γονοτυπική Κατανομή: Val/Val: 126, Val/Met: 206, Met/Met: 79,
Συχνότητες αλληλίων: Val 458, Met 364 και MAF: 44,3%
Η γονοτυπική κατανομή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες κατά Hardy - Weinberg (p =
0.1).

•
•

Υπόθεση
Οι φορείς του αλληλίου Met (μικρότερη δραστηριότητα COMT και μεγαλύτερη PFC DA
signaling) θα παρουσιάζουν αγχώδες συναισθηματικό προφίλ και διαταραγμένη λήψη
αποφάσεων σε σχέση με τους Val/Val

•
•
•

Ανάλυση
Αναλύσαμε το IGT, Affective Startle Modulation & Affective personality traits
Επειδή η μελέτη βασιζόταν σε υπόθεση, η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε σε p<0.05.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονοτυπικών ομάδων.

Val/Val

Val/Met

Met/Met

P
value

Δημογραφικά
στοιχεία

Βασική
συναισθηματική
κατάσταση (VAS)

Βασικό startlea

a

Μέγεθος δείγματος

126

206

79

Ηλικία (έτη)a

23.7±4.3

23.3 ±4.2

23.4±4.2

>0.8

IQ Raven’s raw scorea

50.5±8.5

49.6± 8.4

51.6±7.0

>0.4

Καπνιστές/Μη καπνιστέςb

56/70

86/4120

29/50

>0.5

Καπνιστές: Τσιγάρα/ημέρα

16.4±7.5

15.9±7.4

16.5±8.9

>0.8

Άγχοςa

2.54±1.7

2.13±1.6

2.26±1.4

>0.2

Δυσφορία

2.00±1.2

2.02±1.2

2.16±1.1

>0.7

Εγρήγορση

4.99±0.9

5.12±1.0

4.87±1.1

>0.3

81.68±38.7

95.06±64.9

87.44±51.6

>0.6

Μη-παραμετρική Kruskal-Wallis ανάλυση (μη κανονική κατανομή), b X2 σύγκριση

Λήψη Συναιθηματικών (Hot) Αποφάσεων - IGT

Xωρίς σημαντικές
διαφορές αλλά με
αξιοσημείωτο
αλεξιθυμικό
προφίλ κατα
Ferguson et al.,
(2009) για τους
Met/Met

Μόνον στην Δυσφορία, βρήκαμε σημαντικό genotype X
occasion interaction [F(2,172)=3.3, p<0.05] με τους Val/Val
Aγχος, Eγρήγορση & Δυσφορία όπως αυτοαξιολογήθηκαν μέσω
να νοιώθoyn μικρότερη δυσφορία μετά το πείραμα σε σχέση με
τις άλλες δύο γονοτυπικές ομάδες φορείς του αλληλίου Met

*
*

Σημαντική Genotype by Valence Interaction
[F(4, 344) = 2.9, P < 0.05] και ta post hoc τέστ
έδειξαν οτι σε σχέση με τους Val/Val, οι φορείς
του αλληλίου Met βαθμολόγησαν τις ουδέτερες
και τις δυσάρεστες εικόνες εικόνες σαν να τους
προκαλούσαν πιό αρνητικό συναίσθημα.

Χωρίς σημαντικές διαφορές για emotional
arousal

Το εύρος του αντανακλαστικού (πάνω) και η διαφορά απο την ουδέτερη συναισθηματική
κατάσταση (κάτω) για τις τρείς γονοτυπικές ομάδες.

Σχετικά με τη συνθήκη των ουδέτερων εικόνων, oι
Met ομοζυγώτες παρουσίασαν μικρότερη αναστολή
(attenuation) στις ευχάριστες εικόνες ενώ όλοι οι
φορείς του Met αλληλίου (Met/Met Val/Met)
εμφάνισαν αυξημένη απαντητικότητα στις
δυσάρεστες εικόνες με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.
Σημαντικό Genotype X Valence Interaction
[F(2.171)=2.04; P<0.05], post hoc τεστ
επιβεβαιώνουν τη στατιστικά σημαντική αύξηση του
εύρους του ανακλαστικού στην ομάδα ομοζυγωτών
Met/Met στη συνθήκη των δυσάρεστων εικόνων σε
σύγκριση με τους Val/Val (p<0.05).
Genotype main effect F<1.

*

•

Παρά το ότι το αλλήλιο Met οδηγεί σε πλεονέκτημα στις επιτελικές λειτουργίες, τα
αποτελέσματά μας συνολικά δείχνουν οτι το αλλήλιο Met συνδέεται με έναν μεικτό
φαινότυπο μειωμένης ικανότητας προσαρμογής στο στρες, με υπερ-αντίδραση στα
ερεθίσματα αποστροφής και επακόλουθη δυσφορία, παράλληλα ίσως και με μειωμένη
ικανότητα επεξεργασίας του θετικού συναισθήματος αντανακλώντας έτσι μία τάση για μη
ειδική δυσφορική/ανηδονική ψυχοπαθολογία. Επίσης δείξαμε οτι το αλλήλιο Met συνδέεται
με αλεξιθυμία και χειρότερη απαρτίωση του συναισθήματος στην λήψη αποφάσεων.

•

Οι Met/Met είναι ευάλωτοι για συναισθηματικές διαταραχές όπως η μείζων καταθλιπτική
διαταραχή (Ohara et al., 1998a), η διπολική διαταραχή (Mynett-Johnson et al., 1998;
Papolos et al., 1998), η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (Karayiorgou et al., 1999), η
διαταραχή πανικού (Woo et al., 2004), ο αλκοολισμός (Tihonen et al., 1999; Wang et al.,
2001), καθώς και η τάση κατανάλωσης αυξημένων ποσοτήτων αλκοόλ σε κοινωνικούς
πότες (Kauhanen et al., 2000).

•

Η μελέτη μας ανέδειξε πιθανούς φαυλοκυκλικούς μηχανισμούς με τους οποίους το αλλήλιο
Met του πολυμορφισμού μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο για ψυχιατρική νοσηρότητα. Μερικές
πιθανότητες υποψήφιες για έλεγχο είναι οτι ασθενείς φορείς του αλληλίου αυτού μπορεί να
εμφανίζουν πιό ισχυρή απόκριση σε αρνητικά συναισθήματα, ή/και ανικανότητα έκφρασης
και επικοινωνίας αυτών ή/και ανεπαρκή και επικίνδυνη λήψη αποφάσεων σε πραγματικές
και πειραματικές συνθήκες.
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