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τοιχεία ενός τόπου ευαισθησίας για τη σχιζοφρένεια, χαρτο
γράφηση στο χρωμόσωμα 8p 2221, έχουν αναφερθεί από διάφορες
ερευνητικές ομάδες4-6,17,27-30,35,39,40.
Άλλες μελέτες είτε έχουν προσφέρει λιγότερο σημαντική στατιστική
υποστήριξη είτε είναι αρνητικές20,44.
Αμφότερες οι ενδογενείς13,41 και
εξωγενείς14,26 νευροτοξικές ουσίες
ενέχονται στη γένεση της σχιζοφρένειας.
Οι N-ακετυλοτρανσφεράσες (NAT)
έχουν συνδεθεί με την αποτοξίνωση
διάφορων διαιτητικών και επαγγελματικών αρυλαμινικών καρκινογόνων
ουσιών, οι οποίες κυρίως λειτουργούν ως φάσης II συζυγίες ενζύμων.
Υπάρχουν δύο γονίδια που κωδικοποιούν τη λειτουργική NAΤ σε ανθρώπους
(NAT1 και NAT2) στο χρωμόσωμα
8p22 σε 400 kb μεταξύ τους33. Οι
αντίστοιχες πρωτεΐνες είναι ένζυμα
που ενέχονται στο μεταβολισμό και
την αποτοξίνωση των φαρμάκων και
άλλων ξένων χημικών ουσιών και είναι
δυνατό να ενέχονται στην παθολογία
του εγκεφάλου μέσω της ανώμαλης
αποτοξίνωσης, η οποία δευτερευόντως
έχει επιπτώσεις στον εγκέφαλο7.
Το NAT2 είναι πολυμορφικό, μεταβολίζει αρωματικές αμίνες και περιλαμβάνεται στο μεταβολισμό φάσης
II διαφόρων ενώσεων, παραδείγματος
χάρη της καφεΐνης και του καπνού.
Αυτό το ένζυμο έχει χρησιμοποιηθεί
σε διάφορες μελέτες για τη συσχέτιση
της ικανότητας ακετυλίωσης με την
ασθένεια και έχει περιγραφεί κάποια
σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητας του NAT2 και της ευαισθησίας
στον καρκίνο1,15,19,25,38, της νόσου του
Πάρκινσον2,8 ή του συστηματικού
ερυθηματώδη λύκου43.
Το γονίδιο NAT2 έχει χαρακτηριστεί
επαρκώς και 13 μοναδικοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNPs) έχουν
χαρακτηριστεί σ’ αυτό. Η μεταλλαγή
και ο συνδυασμός ενός έως και τεσσάρων από αυτούς περιλαμβάνουν
29 διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια
που έχουν συσχετιστεί με την αργή,
ενδιάμεση και γρήγορη ακετυλίωση
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Η σχιζοφρένεια είναι μια κοινή, γενετικά ετερογενής
διαταραχή που επικρατεί σε όλη τη διάρκεια της
ζωής στο 1% περίπου του γενικού πληθυσμού. Οι
περισσότερες μελέτες υποψήφιων γονιδίων έχουν
αντλήσει τη λειτουργική εγκυρότητά τους από τις
νευροφαρμακολογικές μελέτες που προτείνουν
ότι ανωμαλίες στη νευροδιαβίβαση μονοαμινών συγκεκριμένα ντοπαμινεργικών και σεροτονινεργικών
συστημάτων- παίζουν ρόλο στην αιτιολογία της
σχιζοφρένειας. Συνολικά, τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται σε αυτόν τον εκτενή όγκο της
βιβλιογραφίας είναι απογοητευτικά34.
των φαινοτύπων9. Από αυτούς, δύο
αποβαλλόμενες (missense) υποκαταστάσεις (T341C και G590A) εμφανίζονται να είναι οι κρισιμότερες για τον
καθορισμό της κατάστασης του ακετυλικού παράγοντα σε Καυκάσιους3,18,31,32.
Εντούτοις, τα προηγούμενα στοιχεία
υποδεικνύουν μια ανισορροπία διασύνδεσης μεταξύ των 341-C, 481-Τ
και 803-G3,11,21,31,37, οπότε η μεταλλαγή
481-C είναι ικανοποιητική για την ανίχνευση του «αργού ακετυλικού παράγοντα» (SA) αλληλόμορφου γονιδίου
που ορίζεται ως NAT2*5B31. Η αργή
ακετυλίωση του NAT2 παρατηρείται
σε ένα μεγάλο μέρος των Καυκάσιων
(40-70%), ενώ απαντάται σπανιότερα
μεταξύ των Ασιατών (10-30%)9,22. Οι
«αργοί ακετυλικοί παράγοντες» (SA)
είναι λιγότερο αποδοτικοί από τους
«γρήγορους ακετυλικούς παράγοντες»
(RA) στο μεταβολισμό πολυάριθμων
χημικών καρκινογόνων ουσιών και
τοξινών22.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
ενός τόπου ευαισθησίας για τη σχιζοφρένεια, της χαρτογράφησης στο
χρωμόσωμα 8p22-21, και την αποτυχία των Blaveri και συνεργατών7 να
καταδείξουν τη συσχέτιση μεταξύ ενός
πολυμορφισμού του γονιδίου NAT1
και της σχιζοφρένειας, εστιάσαμε

σε άλλο υποψήφιο γονίδιο 8p22, το
NAT2, το οποίο είναι άμεσα συνδεμένο με το NAT1. Σε αυτήν τη μελέτη,
ερευνούμε τη σχέση μεταξύ δύο SNPs
(C481T και G590A)10,42 στο γονίδιο
NAT2 και τη σχιζοφρένεια.
Διακόσιοι είκοσι οχτώ εξωτερικοί
ασθενείς με σχιζοφρένεια (μέση ηλικία
= 35,6 έτη, πεδίο ηλικίας 15-69 έτη,
άρρενες 60,5%) από την περιοχή της
Asturias (Βόρεια Ισπανία, συνολικός
πληθυσμός: 1 εκατομμύριο) εγγράφηκαν στη μελέτη. Όλοι οι ασθενείς
είχαν διάγνωση της σχιζοφρένειας
σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-IV (οι
διαγνώσεις καθορίστηκαν από πεπειραμένους ψυχιάτρους χρησιμοποιώντας την Ισπανική εκδοχή της
Δομημένης Κλινικής Συνέντευξης για
DSM-IV - SCID-Ι).
Αναλύθηκαν διακόσια τυχαία επιλεγμένα υγιή άτομα (Κριτήρια της
Μίνι-Διεθνούς Νευροψυχιατρικής
Συνέντευξης – MINI-DSM-IV) (μέση
ηλικία=45 έτη, πεδίο ηλικίας 25-75 έτη,
άρρενες 75%) από τον ίδιο Καυκάσιο
πληθυσμό.
Μια υψηλότερη ηλικία των ελεγχομένων σε σύγκριση με τους σχιζοφρενείς εξωτερικούς ασθενείς τους
υποδεικνύει ότι πρόκειται περί αληθών
ελεγχόμενων.
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Ανάλυση RFLP
του γονιδίου NAT2
Η γονοτυπία εκτελέσθηκε χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη τα κλινικά
στοιχεία και εις διπλούν, με τους
ασθενείς και τους υγιείς ελεγχόμενους εκ των υποκειμένων να αναλύονται δίπλα-δίπλα για να εξαλειφθούν
τα λάθη. Το γενετικό DNA εξήχθη
από περιφερειακά λευκά κύτταρα
αίματος που λήφθηκαν από κάθε
υποκείμενο, χρησιμοποιώντας συμβατικό πρωτόκολλο εξαγωγής φαινόλης-χλωροφορμίου και καθίζησης
αιθανόλης. Η αλλαγή του C σε T στη

θέση 481 προσδιορίστηκε από την
KpnI πέψη ενός 290 bp PCR τεμαχίου
που λήφθηκε με τους εγχυτήρες 5΄
TGTCGA TGCTGGGTCTG GAA 3΄
και 5΄ ATGAAGATGITGGAGACGT 3΄
(θερμοκρασία 62°C). Αυτοί οι εγχυτήρες PCR προήλθαν από τη σειρά NAT2
(αριθμός πρόσβασης EMBL X14672).
Μετά από την πέψη με περιορισμό
της ενδονουκλεάσης KpnI, τα αλληλόμορφα γονίδια 481-Τ και 481-C
απεικονίζονται ως κλάσματα του 290
bp και 170+120 bp, αντίστοιχα. Η
μεταβολή του G σε Α στο νουκλεοτίδιο
590 καταστρέφει μία περιοχή TaqI.
Το DNA από τους ασθενείς και τους
ελεγχόμενους ενισχύθηκε με τους
εγχυτήρες NAT2 που περιγράφηκαν
ανωτέρω και αφομοιώθηκε με περιορισμό της ενδονουκλεάσης TaqI για
ανάλυση. Τα αλληλόμορφα γονίδια
590-A και 590-G απεικονίζονται ως
κλάσματα των 290 και 230+60 bp,
αντίστοιχα. Τα SNPs απευθύνθηκαν τελικά σε αλληλόμορφα γονίδια NAT2*4
(κανένα), NAT2*5B (481-T), και 6*B
(590-A)22.
Οι παρατηρηθείσες συχνότητες
συγκρίθηκαν με τις αναμενόμενες
σύμφωνα με την ισορροπία HardyWeinberg μέσω δοκιμής x2. Οι διαφορές μεταξύ των συχνοτήτων αλληλόμορφων γονιδίων και γονοτύπου
αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας μια
δοκιμή x2. Υπολογίστηκαν επίσης οι
λόγοι πιθανοτήτων (ORs) και τα κατά
Cornfield 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (95% CIs). Το λογισμικό SPSS/PC+
χρησιμοποιήθηκε για τις στατιστικές
αναλύσεις. Το γενετικο-υπολογιστικό
πρόγραμμα12 χρησιμοποιήθηκε για να

συγκρίνει τις κατ’ εκτίμηση συχνότητες
απλότυπων στους ασθενείς και τους
ελεγχόμενους υγιείς και για να ελέγξει
για διαφορές με μια δοκιμή λόγου
πιθανοτήτων (LRT), καθώς επίσης
και για να υπολογισθεί η pair-wise
ανισορροπία συσχέτισης (LD) μεταξύ
όλων των ζευγών των δεικτών.
Η μέση ηλικία της ομάδας των σχιζοφρενών ήταν 35,6 (11,7) [άρρενες: 60,5%, μέση ηλικία (SD): 34,73
(10,55) θήλεα: 39,5%, μέση ηλικία
(SD): 36,96 (13,40)]. Η πλέον κοινή
σχιζοφρενής υποκατηγορία ήταν η
παρανοϊκή (71,9%), ακολουθούμενη
από την κατάλοιπη (11,0%), αδιαφοροποίητη (6,1%), ηβηφρενική
(4,4%), απλή (3,1%), κατατονική
(0,4%) και απροσδιόριστη (3,1%).
Η μέση ηλικία στην αρχή της ασθένειας ήταν 26,2 (9,9) έτη. Ο μέσος
χρόνος της εξέλιξης της ασθένειας
ήταν 9,4 (8,6) έτη. Όλοι οι ασθενείς
ήταν εξωτερικοί ασθενείς κατά το
χρόνο συμμετοχής τους στη μελέτη.
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς
(88,6%) βρίσκονταν σε τρέχουσα

Πίνακας 1. Κατανομή γονοτύπων NAT2 481 και NAT2 590 και συχνοτήτων αλληλόμορφων γονιδίων
σε εξωτερικούς ασθενείς με σχιζοφρένια και σε ελεγχόμενους υγιείς
Γονότυπος

NAT2 C481T

NAT2 G590A

Συχνότητες ασθενών [N(%)]

55 (24,1%) TT
111 (48,7%) TC
62 (27,2%) CC
30 (15,0%) TT
105 (52,5%) TC
65 (32,5%) CC
5,78 (2)
0,055

19 (8,3%) AA
83 (36,4%) AG
126 (55,3%) GG
9 (4,5%) AA
81 (40,5%) AG
110 (55,0%) GG
2,86 (2)
0,239

Χ2 (df)
p τιμή

221 (48,5%) T
235 (51,5%) C
165 (41,2%) T
235 (58,8%) C
4,48 (1)
0,034

121 (26,5%) A
335 (73,5%) G
99 (24,7%) A
301 (75,3%) G
0,36 (1)
0,551

OR (95% CI)

1,34 (1,02-1,76)

1,10 (0,81-1,49)

Συχνότητες ελεγχομένων υγιών [N(%)]
Χ2 (df)
p τιμή
Αλληλόμορφα γονίδια
Συχνότητες ασθενών [N(%)]
Συχνότητες ελεγχόμενων υγιών [N(%)]

άτυπη αντιψυχωσική θεραπεία (συνήθως ολανζαπίνη, ρισπεριδόνη και
κουετιαπίνη) και 11,4% ελάμβαναν
τυπικά αντιψυχωσικά φάρμακα.
Και οι δύο ομάδες (ασθενείς και
ελεγχόμενοι υγιείς) παρουσίασαν
ισορροπία Hardy-Weinberg για την
αναλυθείσα γενετική παραλλακτικότητα. Τα στοιχεία μας παρουσιάζουν
συσχέτιση ανισορροπίας μεταξύ αμφοτέρων των πολυμορφισμών, σύμφωνα με τις τιμές R (Cramer V) (ασθενείς: Cramer V=0,583, p <0,00001
ελεγχόμενοι υγιείς: Cramer V=0,480, p
<0,00001]. Η κατανομή των γονοτύπων για τους πολυμορφισμούς C481T
και G590A στους σχιζοφρενικούς και
τους ελεγχόμενους συνοψίζεται στον
πίνακα 1.
Η κατανομή των γονοτύπων NAT2
C481T και NAT2 G590A είναι παρόμοια μεταξύ των ασθενών και των
ελεγχομένων (x2=5,78, df=2, p=0,055
και 1=2,86, df=2, p=0,239, αντίστοιχα). Εντούτοις, περισσότερα άτομα
ομοζυγωτά για το 481-Τ βρέθηκαν
στους ασθενείς παρά στους ελεγχόμενους υγιείς (x2=5,57, df=1, p=0,018,
OR=1,80, 95% CI=1,10-2,95). Η συχνότητα των ομοζυγωτών για το 590-A
ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες
(x2=2,56, df=1, p=0,110, OR=1,93,
95% CI=0,85-4,37). Το αλληλόμορφο
γονίδιο 481-T ήταν παρόν στις συχνότητες 0,49 και 0,41 στον πληθυσμό
των ασθενών και των ελεγχομένων
αντίστοιχα (x2=4,48, df=1, p=0,034,
OR=1,34, 95% CI=1,02-1,76) (πίνακας
1). Οι συχνότητες 590-Α ήταν 0,27
και 0,25 στους ασθενείς και τους ελεγχόμενους, αντίστοιχα (x2=0.6, df=1,
p=0,551, OR=1,10, 95% CI=0,811,49) (πίνακας 1).
Οι προηγούμενες μελέτες έχουν
δείξει ότι άτομα 481-T και 590-AA
έχουν σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα NAT223. Η κατανομή των
αργών ακετυλικών παραγόντων,
οριζόμενοι ως εκείνοι που ήταν
ομοζυγωτικοί για τουλάχιστον έναν
από τους γονότυπους NAT2 SA ή
ετεροζυγωτικοί, συγκρίθηκε επίσης
μεταξύ των ασθενών και των ελεγχομένων. Αυτές οι συχνότητες ήταν
59% στους ασθενείς και 46% στους
ελεγχόμενους (x2=7,53, df=1, p=0,006,
OR=1,71, 95% CI=1,16-2,51) (πίνακας
2). Συνολικά τέσσερις απλότυποι υπολογίστηκαν από υπολογισμό γονιδίων
να έχουν μη μηδενικές συχνότητες.
Σημαντικές διαφορές στις συχνότητες
αυτών των απλότυπων μεταξύ των
ασθενών και των ελεγχομένων ήταν
προφανείς: LRT=8,62, df=3, p=0,035.
Για να προσδιορισθεί ποιοι μεμονωμένοι απλότυποι συμβάλλουν στη
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Όλες οι περιπτώσεις και οι ελεγχόμενοι ήταν Καυκάσιας Ισπανικής
προέλευσης είχαν κοινά όμοια κοινωνικοδημογραφικά προφίλ και ήταν
συγκρίσιμοι όσον αφορά στη γεωγραφική προέλευση των οικογενειών
τους. Όλοι οι υγιείς ελεγχόμενοι και
οι ασθενείς που παρουσίαζαν ένα
ιστορικό χρήσης ναρκωτικών ή αλκοόλ αποκλείστηκαν από τη μελέτη.
Εκατόν είκοσι πέντε (54,8%) ασθενείς
και 65 (32,5%) υγιείς ελεγχόμενοι
ήταν τρέχοντες καπνιστές. Το τρέχον
κάπνισμα ορίζεται ως τρέχον καθημερινό κάπνισμα16.
Η ενημερωμένη συγκατάθεση
λήφθηκε από όλα τα άτομα που
εγγράφηκαν στη μελέτη. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της Διακήρυξης του Ελσίνκι
της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης και
χορηγήθηκε θεσμική έγκριση της μελέτης45. Η μελέτη υπόκειτο επίσης και
ήταν σε συμμόρφωση με την εθνική
Ισπανική νομοθεσία.
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συνολική σημασία αυτής της δοκιμής
ετερογένειας, ο υπολογισμός γονιδίων
εξέθεσε επίσης τις κατά προσέγγιση
στατιστικές LRT και τις εκτιμώμενες
συχνότητες στους ασθενείς και τους
ελεγχόμενους για κάθε μεμονωμένο
απλότυπο. Εντούτοις, η κατ’ εκτίμηση
συχνότητα του απλότυπου που συνδυάζει τα υποθετικά «προστατευτικά» αλληλόμορφα γονίδια 481-C και
590-G παρουσίασε αύξηση στους
ελεγχόμενους (34%) σε σύγκριση με
τους ασθενείς (25%) (LRT=5,90, df=1,
p=0,041, OR=0,64, 95% CI=0,43-0,98)
(πίνακας 3).
Ένας τρόπος αύξησης της πιθανότητας της εύρεσης γονιδίων που
σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια είναι
η εξέταση της υποψηφιότητας των
γονιδίων που χαρτογραφούν σε ένα
διάστημα που έχει ήδη ενοχοποιηθεί
από προγενέστερα στοιχεία γενετικής
συσχέτισης7.
Η αποτυχία των Blaveri και συν.7
να καταδείξουν την σχέση μεταξύ
ενός πολυμορφισμού 3΄ UTR του
γονιδίου της αρυλαμίνης NAT1 και
της σχιζοφρένειας σε ένα δείγμα 130
ασθενών με σχιζοφρένεια Καυκάσιας
Ιρλανδικής, Ουαλικής, Σκωτσέζικης ή
Αγγλικής εθνικότητας, μας οδήγησε
να εστιάσουμε στο NAT2, ένα άλλο υποψήφιο γονίδιο που βρίσκεται
στην 8p22, και είναι πολύ άμεσα
συνδεδεμένο με το NAT1. Από ό,τι
ξέρουμε, αυτή είναι η πρώτη έκθεση
που αναλύει την σχέση μεταξύ δύο
πολυμορφισμών NAT2 και σχιζοφρένειας. Τα στοιχεία μας υποστηρίζουν
έναν πιθανό ρόλο στη σχιζοφρένεια
για τους γονότυπους NAT2.
Σημαντικές παραλλαγές έχουν
βρεθεί στην κατανομή γονότυπου
NAT2 σε πληθυσμούς με διαφορετικά
εθνικά υπόβαθρα9,22,24,32. Εντούτοις,
στη μελέτη μας, και οι ασθενείς και οι
ελεγχόμενοι υγιείς ομαδοποιήθηκαν
ως προς την εθνικότητα πάρθηκαν
από έναν ομοιογενή πληθυσμό. Αυτό
επομένως αποκλείστηκε ως εξήγηση
για τις διαφορές που βρέθηκαν.
Καμία διόρθωση δεν έγινε για
πολλαπλή δοκιμή. Η διόρθωση του
Bonferroni χρησιμοποιείται συνήθως
όταν δύο υπό μελέτη τόποι δε βρίσκονται σε ανισορροπία συσχέτισης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Perneger36,
η διόρθωση του Bonferroni είναι πάρα
πολύ αυστηρή στις καταστάσεις όπου
(i) οι πολλαπλοί φαινότυποι δεν είναι
ανεξάρτητοι και (ii) οι αναλύσεις έχουν
διενεργηθεί σύμφωνα με μια καθιερωμένη εκ των προτέρων βιολογική
υπόθεση.
Οι N-ακετυλοτρανσφεράσες είναι
σημαντικά αποτοξινωτικά ένζυμα

της φάσης II με ένα πανταχού παρόν
προφίλ έκφρασης, που υποδεικνύουν
έναν προστατευτικό ρόλο σε όλους
τους ιστούς που εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες ή τοξίνες. Σε αυτήν
τη μελέτη, αναλύσαμε δύο από τους
συχνότερους πολυμορφισμούς NAT2
που συνδέονται με τον αργό ακετυλικό
παράγοντα φαινοτύπου. Η μεταβολή
του C σε T στη θέση νουκλεοτιδίου
481 που καθορίζει την απώλεια μιας
περιοχής KpnI είναι μια σιωπηλή μεταλλαγή10. Εντούτοις, τα χρωμοσώματα που φέρουν αυτήν τη μεταλλαγή
έχουν επίσης δύο missense μεταβολές,
Τ σε C στη θέση 341 (Ile ύ Thr) και
A σε G στη θέση 803 (LysύArg), οι
οποίες είναι υπεύθυνες για τον αργό
ακετυλικό παράγοντα του φαινοτύπου.
Η ανάλυση των πολυμορφισμών 341
και 481 επέδειξε πλήρη ανισορροπία
συσχέτισης μεταξύ των 341-C, 481-T
και 803-G στον πληθυσμό μας (στοιχεία που δεν παρουσιάζονται)37. Οι
πρόσφατες μελέτες έχουν περιγράψει
τη χαμηλότερη δραστηριότητα ακετυλοτρανσφεράσης για το ένζυμο με
τις μεταβολές 341/481/803, το οποίο
επίσης ορίζεται ως αλληλόμορφο γονίδιο NAT2*5B11,23. Το δεύτερο πιο
κοινό αργό ακετυλικό αλληλόμορφο
γονίδιο NAT2 αποτελείται από μία
μεταβολή G σε Α στο νουκλεοτίδιο 590
(οριζόμενο ως αλληλόμορφο γονίδιο
NAT2*6B). Η μεταβολή (Argύ Glu)
του αμινοξέος 197 που εισάγεται
από αυτή τη μεταλλαγή μειώνει τη
δραστηριότητα NAT2 στο 24% του
NAT2 άγριου-τύπου23. Κατά συνέπεια,
οι αργοί ακετυλοποιητικοί παράγοντες
είναι πιο ευαίσθητοι στη χαμηλότερη

έκθεση στις περιβαλλοντικές καρκινογόνες ουσίες ή νευροτοξίνες, αλλά
αυτή η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί
σε μεταβολικές μελέτες8.
Η σχετικότητα της πιθανής συσχέτισης μεταξύ των γονότυπων NAT2 και
της σχιζοφρένειας είναι μέχρι τώρα
άγνωστη. Η σχιζοφρένεια είναι μια
πολλών συντελεστών διαταραχή, και
η προδιάθεση στην ανάπτυξη μιας
τέτοιας διαταραχής είναι πιθανό να
είναι το αποτέλεσμα διάφορων γενετικών πολυμορφισμών. Η 40ετής
αναζήτηση ενός ενδογενούς ή εξωγενούς παράγοντα που παίζει ρόλο στη
σχιζοφρένεια έχει μέχρις εδώ αποτύχει.
Σαφώς, πρόσθετη έρευνα απαιτείται
σε αυτήν την περιοχή, καθόσον, προς
το παρόν, παραμένουν αναπάντητα
πολλά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο
που παίζουν οι νευροτοξίνες στη σχιζοφρένεια41. Από την άλλη πλευρά, αν και
στα μελετηθέντα SNPs δε φαίνεται ότι
η ασθένεια προκαλεί τις παραλλαγές,
εντούτοις είναι δυνατό η ανισορροπία συσχέτισης, που είναι παρούσα
σε αυτά τα γονίδια, να οδηγεί στην
αλληλόμορφη συσχέτιση μεταξύ του
δείκτη και της ασθένειας7.
Συμπερασματικά, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι γενετικά καθορισμένες
αλλαγές στην ιδιότητα της ακετυλίωσης
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
εξασθενισμένη δυνατότητα που μπορεί να έχουν οι σχιζοφρενείς ασθενείς
στο μεταβολισμό των νευροτοξικών
ουσιών. Εντούτοις, αν και ενδιαφέροντα, αυτά τα αποτελέσματα απαίτησαν την περαιτέρω επιβεβαιωτική
επανάληψη σε ανεξάρτητα δείγματα
για να αποδειχθεί η αξιοπιστία των

συμπερασμάτων. Τέλος, περαιτέρω
μελέτες απαιτούνται προκειμένου να
διευκρινισθεί η βιολογική σχετικότητα
αυτών των συμπερασμάτων.
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