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Odborná informácia

Molekulárna psychiatria: Gény, mozog, sex a rodina

Peter Minárik, Milan Luliak

Ľudské správanie je ovplyvňované vzájomnou interakciou
génov a prostredia. Diskusia o veľkosti vplyvu génov v po-
rovnaní s vplyvom prostredia (nature vs. nurture) siaha do
minulosti. Odpoveď na uvedenú otázku komplikuje skutoč-
nosť, že nepoznáme presný mechanizmus vzájomnej inte-
rakcie génov a prostredia (Steinberg, 2006). Búrlivý roz-
voj poznatkov a metód molekulárnej psychiatrie v posled-
nom období postupne otvára aj túto komnatu. Poznanie
a možné vysvetlenie ľudskej sexuality, resp. sexuálneho sprá-
vania tiež veľmi úzko súvisí s poznaním vplyvu génov a oko-
lia. Štúdie na zvieratách a geneticko-epidemiologické štú-
die na ľudskej populácii poukázali na podiel genetiky na
sexuálnom správaní. Málo je však známe o molekulárno-
genetickom/psychiatrickom dizajne ľudskej sexuality.
Geneticko-epidemiologická štúdia na súrodeneckých pá-

roch napríklad ukázala, že pomocou génov možno vysvet-
liť najmenej 34% z celkovej pravdepodobnosti, že žena do-
siahne orgazmus pri súloži. Berúc do úvahy aj masturbáciu
toto číslo vzrastie na 45%, pričom v obidvoch prípadoch
vplyv spoločne zdieľaného prostredia je minimálny alebo
žiadny (Dunn et al., 2005). Uvedený podiel génov zodpovedá
podielu vplyvu génov aj na iné komplexné vlastnosti v roz-
sahu 35-60%, ako napr. migréna, hypertenzia, úzkosť, de-
presia, vek menarché a menopauzy (MacGregor et al., 2000).
Na základe experimentálnych prác na zvieratách sa po-

zornosť prirodzene obrátila na dopamín a zvlášť na gén kó-
dujúci dopamínový D4 receptor (označený ako DRD4). Ide
o jeden z najviac variabilných ľudských génov. Väčšina va-
riability je daná polymorfným úsekom vo vnútri génu (exón
III) veľkosti 48 bázových párov kódujúci 16 aminokyselín.
Tento úsek sa môže vyskytovať v rôznom počte kópií, od 2
po 11, čo znamená, že bielkovina môže mať na tomto mieste
navyše 32 alebo až 176 aminokyselín. Najčastejšie sa vy-
skytuje polymorfizmus so 4 alebo 7 opakovaniami. Ďalšími
skúmanými polymorfizmami v DRD4 géne sú jednonukleoti-
dové zámeny v oblasti promótora C-521T (zámena nukleoti-
dovej bázy cytozín za thymín v polohe -521 pred začiatkom
génu), C-616G (zámena nukleotidovej bázy cytozín za gu-
anozín v polohe -616 pred začiatkom génu) a A-809G (zá-
mena nukleotidovej bázy adenozín za guanozín v polohe -809
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pred začiatkom génu). Pri analýze génov spojených s neuro-
transmiterom dopamínom z hľadiska sexuálneho správania
treba vziať do úvahy aj úlohu dopamínu v dimenzii ľudskej
osobnosti hľadanie noviniek (podnetov) podľa trojrozmer-
ného osobnostného dotazníka/testu (Tridimensional Perso-
nality Questionnaire TPQ), ktorý bol vypracovaný profeso-
rom C. Robertom Cloningerom a vychádzal zo všeobecnej
biosociálnej teórie osobnosti (Cloninger, 1987; Cloninger et
al., 1993). Štúdie poukázali na vzťah medzi uvedenými po-
lymorfizmami a sexuálnym správaním - túžbami, vzrušením
a sexuálnym fungovaním (problémy s erekciou u mužov a va-
ginálnou lubrikáciou u žien). Uvedené vlastnosti boli zisťo-
vané pomocou špecifického dotazníka navrhnutého pre danú
štúdiu s výnimkou sexuálneho vzrušenia, kde bol použitý
štandardný dotazník (Sexual Arousal Inventory) vo vekovej
skupine 19-34 rokov (priemerný vek 25 rokov). Nositelia po-
lymorfizmu v exóne III v počte 4 opakovaní mali nižšie skóre
sexuálnych túžob v porovnaní s nositeľmi 7 opakovaní. Táto
skutočnosť je zaujímavá, lebo nositelia 4 opakovaní podľa
štúdií vykazujú viac altruistického správania v porovnaní
s nositeľmi 7 opakovaní, ktorí na druhej strane majú viac
agresívneho správania a viac skórujú v dimenzii hľadanie
noviniek (podnetov). Genetické štúdie ukazujú, že polymor-
fizmus 7 opakovaní vznikol relatívne len nedávno v období
staršej doby kamennej. Predpokladá sa, že v tomto období
dochádzalo k zmenám vonkajšieho prostredia a vznik s ná-
sledným rozšírením polymorfizmu 7 opakovaní predstavuje
adaptačnú výhodu, lebo jeho nositelia svojím agresívnejším
správaním a hľadaním noviniek získali selektívnu výhodu
v meniacom sa vonkajšom prostredí (Wang et al., 2004).
Staršie výskumy tiež potvrdili, že uvedený polymorfizmus
7 opakovaní je pod pozitívnym selekčným tlakom (Ding et
al., 2002). Uvedený polymorfizmus poskytol svojim nosite-
ľom aj výhodu v podobe sexuálneho správania prejavujúceho
sa väčšou sexuálnou túžbou, ľahším vzrušením a sexuálnym
fungovaním. Takto došlo k zvýšenému odovzdávaniu daného
polymorfizmu potomkom (Ben Zion et al., 2006).

Podobne aj nositelia polymorfizmu C-521T v podobe T
alely mali vyššie skóre pri hodnotení sexuálnych túžob. No-
sitelia polymorfizmu C-616G v podobe C alely mali vyššie
skóre pri hodnotení sexuálnych túžob a sexuálneho fungova-
nia. Polymorfizmy v oblasti promótora ovplyvňujú tvorbu
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samotného dopamínového D4 receptora, aj keď presný me-
chanizmus nie je známy (Ben Zion et al., 2006).

Druhým kandidátskym génom je dopamínový transpor-
tér (označený ako DAT1), ktorý ovplyvňuje veľkosť a trva-
nie aktivácie dopamínového receptora. Jeho funkcia spo-
číva v spätnom vychytávaní dopamínu. Polymorfizmus tohto
génu sa prejavuje opakovaním motívu veľkosti 40 bázových
párov v časti génu prepisujúceho sa do bielkoviny. Najčas-
tejší počet opakovaní je 9 alebo 10. Zaujímavé boli výsledky
štúdie skupiny mužských jedincov vo veku 19-26 rokov, ktoré
ukázali, že u nositeľov jednej alebo dvoch alel s 10 opakova-
niami je o 80-100% vyšší počet sexuálnych partnerov (defi-
novaných ako počet vaginálnych súloží) ako u homozygotov
s alelou s 9 opakovaniami. Tento výsledok nebol ovplyvnený
ani pri analýze zohľadňujúcej socioekonomický status, nábo-
ženské cítenie, štruktúru rodiny a rodinný stav (Guo et al.,
2007). Je tiež zaujímavé, že bol nájdený vzťah medzi uvede-
ným polymorfizmom a dimenziou hľadanie noviniek (podne-
tov) (Van Gestel a Van Broeckhoven, 2003).

Tretím génom študovaným v súvislosti s dopamínom
a ľudským sexuálnym správaním je gén kódujúci dopamí-
nový D2 receptor (označený ako DRD2). Ide o predbežné vý-
sledky, ktoré je nutné zopakovať na väčších vzorkách. Štúdia
poukázala na vzťah medzi vekom prvého pohlavného styku
a polymorfizmom DRD2 génu. Pomocou študovaného poly-
morfizmu je možné vysvetliť 23% variancie a v kombinácii
s DRD1 génom kódujúcim dopamínový D1 receptor až 55%
(Miller et al., 1999).

Použitie zobrazovacích techník nám postupne otvára
bránu k pochopeniu ľudského sexuálneho správania. Je
známe, že muži sa viac zaujímajú a taktiež majú väčšie se-
xuálne vzrušenie pri vizuálnych sexuálnych stimuloch ako
ženy. Pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) sa
ukázalo, že u mužov dochádza k výrazne vyššej aktivácii
amygdaly a hypotalamu ako u žien pri pozeraní rovnakých
sexuálnych stimulov. Táto skutočnosť platí len vtedy, keď
ženy dosiahli väčšie sexuálne vzrušenie ako muži. V prípade
iných štruktúr mozgu nebol nájdený žiadny rozdiel (Ha-
mann et al., 2004). Možným vysvetlením je vplyv osobnosti,
je známe, že rozsah aktivácie amygdaly závisí aj od nese-
xuálnych pozitívnych stimulov, napr. príjemné scény alebo
šťastné výrazy tváre (Canli et al., 2002). V obidvoch uve-
dených prípadoch ide o štruktúry mozgu, ktoré sú výrazne
ovplyvňované pohlavnými hormónmi, predpokladá sa inhi-
bičná úloha amygdaly v neuroendokrinnom riadení sexuál-
neho správania cez spojenie amygdaly s hypotalamom. Pri
amygdale sa tiež predpokladá jej úloha pri spracovaní poten-
cionálne významného sexuálneho stimulu. Na druhej strane
tiež ostáva otvorená otázka, či uvedené rozdiely sú dané roz-
dielnymi genetickými a/alebo sociálnymi vplyvmi u mužov
a žien. Štúdia s pacientmi po chirurgickom zákroku v oblasti
spánkového laloka ukázala, že veľkosť amygdaly je v pria-
mom vzťahu k ich sexuálnym aktivitám (Baird et al., 2003).
Zaujímavým faktom je aj skutočnosť, že pri ejakulácii do-
chádza u mužov k poklesu aktivity v amygdale (Holstege et
al., 2003).

Genetické faktory ovplyvňujú nielen sexuálne správanie,
ale aj rodinný stav a jeho kvalitu. Uvádza sa, že 30-42%
z celkového rizika rozvodovosti manželstiev môže byť prira-
dené ku genetickým faktorom zodpovedným za individuálne
rozdiely v osobnosti jedného z manželov (Jockin et al., 1996).
Iné práce uvádzajú, že až 70% fenotypických korelácií medzi
osobnosťou a tendenciou sa ženiť/vydávať môže byť prira-
dené známym genetickým faktorom (Johnson et al., 2004).

Nedávno publikovaná štúdia poukázala na vzťah medzi
polymorfizmom génu kódujúceho vazopresínový receptor 1a
(označený ako AVPR1A) a mužským správaním vedúcim
k párovému spolužitiu, schopnosti vnímať manželské prob-
lémy, rodinný stav a kvalitu manželstva. Študovaný poly-
morfizmus je tvorený opakovaním sa 38-nukleotidovej sek-
vencie označovaný ako RS3. Biologický význam tohto po-
lymorfizmu u génu AVPR1a nie je úplne jasný (Walum et
al., 2008). Gén AVPR1a je vhodným kandidátom pri štúdiu
ľudského sexuálneho správania vzhľadom na jeho úlohu v so-
ciálnom správaní, vrátane dvorenia (Insel a Young, 2001).
Môže tiež ísť o vzájomnú interakciu sérotonínu a vazopre-
sínu, štúdie ukázali, že sérotonín zvyšuje uvoľňovanie va-
zopresínu v mozgu (Galfi et al., 2005). Zaujímavé je tiež, že
sérotonín a vazopresín interagujú na úrovni hypotalamu pri
kontrole komunikačného správania (Albers et al., 2002).

Súvislosť medzi polymorfizmom AVPR1A génu a mo-
nogamným alebo polygamným spôsobom života bola náj-
dená u niektorých hlodavcov (len u samcov). U nižších sta-
vovcov sa objavil vplyv polymorfizmu v oblasti promótora
génu AVPR1a na úroveň expresie génu v rôznych častiach
ich mozgu a taktiež bol opísaný vplyv tohto polymorfizmu
na rozdiely v sociálnej komunikácii medzi rôznymi druhmi
nižších stavovcov. Nedávno bol tiež u ľudí opísaný možný
vzťah medzi polymorfizmom RS3 v oblasti promótora génu
AVPR1a úrovňou sociálnej komunikácie u ľudí (Bachner-
Melman et al., 2005).

Poznanie ľudského sexuálneho správania patrí medzi dôle-
žité oblasti modernej psychiatrie nielen z hľadiska hyperse-
xuálnych porúch, ale aj straty sexuálnych aktívít. Navyše
v niektorých tradičných psychiatrických teóriách predsta-
vujú sexuálne problémy korene ďalších na prvý pohľad ne-
súvisiacich porúch (Miseta et al., 1989; Mong a Pfaff, 2004).
Molekulárna psychiatria spolu s využitím moderných zobra-
zovacích techník mozgu postupne začína dávať odpovede na
mnohé otázky z hľadiska sexuálneho správania, aj keď je
zrejmé, že sme ešte len na začiatku dlhej cesty vedúcej k po-
chopeniu tohto komplexného javu.
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