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Abstract 

BACKGROUND: Schizophrenia is a devastating neurodevelopmental disorder, affecting 

approximately 1% of the population. Genetic factors are estimated to account for 60-80% of 

the risk. However, the genetic risk factors and underlying neurobiological mechanisms are 

still not fully understood. 

OBJECTIVE: To synthesize an overview of the current evidence on the genetic risk factors 

and their role in the etiopathogenesis of schizophrenia. 

DATA SOURCES: A search was performed 30.08.2016 in MEDLINE through PubMed using 

keywords “schizophrenia”, “genes” and “risk”, limited to reviews in English published the 

past 5 years. 

METHOD: Articles explicitly about schizophrenia, either exclusively or in conjunction with 

other disorders, examining one or several specific genes or loci associated with schizophrenia 

on humans were included for the study.  

RESULTS: 200 articles were found, where 60 articles met the criteria. The largest genome-

wide association study (GWAS) up to this date has identified 108 genes with genome-wide 

significant association to schizophrenia. Subsequent studies have discarded a substantial 

amount of historical candidate genes from the pre-GWAS era, but with the possibility of 

future inclusion as the sample sizes subsequently increase. The current findings suggest a 

convergence towards three main mechanisms that might play a key etiopathogenic role: 

disturbances in glutamatergic neurotransmission and synaptic plasticity, abnormal calcium 

channel function and mutations in the MHC-region and immune dysfunction. Other genes 

showing significance play key roles in neurogenesis, neuroplasticity, synaptic function and/or 

neuronal signaling. 

CONCLUSIONS: Introduction of large-scale GWAS, made possible with technological 

innovations and collaboration in research group consortia, has significantly improved the 

quality of genetic studies. Definite conclusions cannot be drawn yet, but even larger GWAS 

and more advanced sequencing techniques will further unravel more of the underlying genetic 

and neurobiological mechanisms of schizophrenia.  
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Sammendrag 

BAKGRUNN: Schizofreni er en alvorlig nevroutviklingsforstyrrelse som rammer ca. 1 % av 

befolkningen. Genetiske risikofaktorer regnes med å utgjøre 60-80 % av risikoen. Likevel er 

fortsatt ikke de genetiske risikofaktorene og underliggende nevrobiologiske mekanismene 

fullt ut forstått. Denne oppgaven har som formål å syntetisere en oversikt over den 

foreliggende evidensen på genetiske risikofaktorer og deres rolle i etiopatogenesen til 

schizofreni. 

MATERIALE OG METODE: Et litteratursøk ble utført 30.08.2016 på MEDLINE-databasen 

gjennom PubMed-portalen, med søkeordene «schizophrenia», «genes» og «risk», begrenset til 

oversiktsartikler i engelsk publisert de siste fem årene. Deretter ble artikler valgt ut til 

oppgaven dersom de eksplisitt handlet om schizofreni, enten alene eller i sammenheng med 

andre sykdommer og undersøker ett eller flere spesifikke gener eller loci assosiert med 

schizofreni hos mennesker. 

RESULTATER: Søket ga 200 treff, hvor 60 artikler møtte kriteriene. Den største genomvide 

assosiasjonsstudien (GWAS) til dags dato har identifisert 108 gener med genomvid 

signifikant assosiasjon til schizofreni. Etterfølgende studier har forkastet et betydelig antall 

historiske kandidatgener fra før-GWAS-tiden, men med mulighet for fremtidig inklusjon 

ettersom utvalgene suksessivt øker. Nåværende funn antyder en konvergens mot tre 

hovedmekanismer som kan spille en sentral etiopatogenetisk rolle: forstyrrelser i glutamaterg 

nevrotransmisjon og synaptisk plastisitet, unormal kalsiumkanal-funksjon, og mutasjoner i 

MHC-regionen og immundysfunksjon. Andre gener med signifikans spiller sentrale roller i 

nevrogenese, nevroplastisitet, synapsefunksjon og/eller nevronal signalering. 

FORTOLKNING: Innføringen av storskala GWAS, gjort mulig med teknologiske 

nyvinninger og samarbeid i forskningsgruppe-konsortier, har forbedret kvaliteten på genetiske 

studier betydelig. Definitive konklusjoner kan ikke trekkes enda, men enda større GWAS og 

mer avanserte sekvenseringsteknikker vil videre avdekke mer av de underliggende genetiske 

og nevrobiologiske mekanismene bak schizofreni. 
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1 Introduksjon 

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse, som karakteriseres av unormal atferd og forstyrret 

virkelighetsoppfatning. Begrepet har gresk opphav, satt sammen av ordene schizein (σχίζειν, 

spalte) og frin (φρήν, sinn), med andre ord “spaltet sinn”(1). Schizofreni har en median 

insidens på 15 per 100 000, men det foreligger stor variasjon i forskjellige studier, med 

insidenser fra 7,7 til 43 per 100 000 (2). Insidensen er i tillegg høyere hos menn i forhold til 

kvinner, urbane i forhold til landlig boende, og hos immigranter i forhold til ikke-

immigranter. Livstidsrisikoen ligger på rundt 1 % (3), men dette avhenger av definisjonen 

man legger til grunn. Med en smal definisjon får man livstidsrisikoer ned mot 0,5 %, mens 

med bredere definisjoner får man livstidsrisikoer opptil 4 % (2). Selv om insidensen er noe 

høyere for menn enn kvinner, er prevalensen noenlunde lik mellom kjønnene. Prevalensen er 

også høyere blant første- og andregenerasjons innvandrere i forhold til normalbefolkningen 

(2). Personer med schizofreni har økt risiko for suicid, andre psykiatriske sykdommer (4), 

rusmisbruk (da særlig stoffmisbruk) og somatiske sykdommer, fortrinnsvis hjerte- og 

karsykdommer (2). 

Schizofreni har en multifaktoriell etiologi, og årsaks- og utviklingssammenhengen er fortsatt 

ikke godt nok kartlagt og forstått. Dagens evidens tilsier så langt at schizofreni er en 

nevroutviklingsforstyrrelse som utløses via et samspill mellom genetiske faktorer, en tidlig 

oppstått sårbarhet og utløsende og forsterkende miljøfaktorer (2). Grunnet stor klinisk 

heterogenitet, samt vidt ulike nevrobiologiske funn blant individene, er det god grunn til å tro 

at det vi klinisk diagnostiserer som schizofreni sannsynligvis er et sett med ulike tilstander 

med ulik etiologi, patogenese og patologiske kjennetegn. Schizofreni kan også være det 

kliniske endestadiet for mange ulike patogenetiske prosesser (5).  

Denne oppgaven vil oppsummere dagens kunnskapsstatus rundt den genetiske faktoren bak 

schizofreni, ved å undersøke hvilke gener som har påvist assosiasjon til schizofreni og 

hvordan de spiller en rolle i utviklingen av sykdommen, hvor sterk evidensgrunnlag som 

foreligger og hvilke implikasjoner det har for fremtidig forskning. Med det første vil det 

redegjøres for sentrale trekk rundt schizofreni og teorier rundt sykdommens opphav, og basale 

genetiske prinsipper og sentrale genetiske studiedesign, før en gjennomgang av 

oversiktsartikler vil danne grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen.   
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1.1 Diagnostikk og symptomatologi 

Schizofreni defineres etter to standarder: DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition), som er utarbeidet av American Psychiatric Association, og 

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th 

revision), utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Begge definisjonene bygger på 

en fenomenologisk sykdomsforståelse, det vil si basert på hvordan sykdommen fremtrer i 

form av symptomer, funksjonssvikt og utvikling (2). Dette er i kontrast til en biomedisinsk 

sykdomsforståelse som legger aspekter som etiologi og patofysiologi til grunn for 

definisjonen (2). Begge standardene kan dog regnes som jevngode og er til dels overlappende, 

men ICD-10 er mer i bruk i Europa og vanligere i forskningssammenheng (6). Det er verdt å 

nevne at i DSM-IV var schizofreni definert med 5 spesifiserte underkategorier, paranoid, 

desorganisert, kataton, udifferensiert og residual, som alle er fjernet i revisjonen DSM-V. Det 

er også et uttalt mål i DSM-V at diagnosesystemet på sikt skal harmoniseres med ICD, hvor 

en 11. revisjon forventes vedtatt i 2018 (7). 

Det er ingen symptomer, tester eller prøver som er spesifikke for schizofreni. Diagnosen 

stilles etter følgende kriterier, jf. ICD-10: 

Diagnostiske grunnkriterier for schizofreni (ICD-10) 

1. Minst ett av følgende symptomer: 

o Tankeekko, tankeinnsetting eller tankekringkasting 

o Vrangforestillinger av typen influenssymptomer, passivitetsbevissthet eller 

perseptuelle vrangforestillinger. 

o Kommenterende hørselshallusinasjoner 

o Vedvarende, absurde vrangforestillinger av kulturelt upassende art 

2. Eller minst to av følgende symptomer 

o Vedvarende hallusinasjoner som enten forekommer daglig i minst én måned, ledsages 

av vrangforestillinger eller ledsages av vedvarende, overvurderte ideer. 

o Neologismer, tankeavbrudd eller tankeinnskytelser som fører til desorganisert tale. 

o Kataton atferd, negativisme, mutisme eller stupor  

o Negative symptomer som ikke skyldes depresjon eller antipsykotisk medikasjon. 

3. Kriteriene skyldes ikke en manisk eller depressiv episode, men var til stede før en 

eventuell forstyrrelse i stemningsleiet. 

4. Lidelsen skyldes ikke en organisk hjernesykdom eller er en direkte følge av alkohol- 

eller stoffmisbruk, herunder påvirkning, avhengighet eller abstinens. 

 

I tillegg kreves det at symptomene har vart i minst 1 måned. DSM-V krever lignende 

symptomer, men med varighet på 6 måneder. ICD-10 nevner videre ni spesifikke subtyper av 

schizofreni, men disse er foreslått fjernet i ICD-11 slik som i DSM-V, og erstattet med seks 
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symptomorienterte spesifikasjoner med egne koder (8). Det finnes nemlig lite forskning som 

støtter opp om en etiologisk eller patofysiologisk bakgrunn for en inndeling i distinkte 

subtyper; personer plassering i undergruppe kan over et livsløp variere, og mange vil ha 

mellomformer som ikke passer inn i de klassiske undergruppene. Derfor vil subtypene ikke 

omtales nærmere. Derimot gir de foreslåtte symptomorienterte spesifikasjonene et godt 

innblikk i schizofreniens sider, da de er positive, negative, maniske og psykomotoriske 

symptomer, samt kognitiv svekkelse (8). 

Kjernesymptomene ved schizofreni kategoriseres oftest i to symptomgrupper, positive og 

negative symptomer (1). Desorganisering blir i noen klassifikasjoner regnet som en tredje 

symptomgruppe, i andre som en type positive symptomer (2).  

Positive symptomer kan betegnes som et tillegg av unormal psykisk fungering. De er de 

egentlige psykotiske symptomene, fordi de inneholder elementer av sviktende 

realitetsorientering. Herunder hører til hallusinasjoner og vrangforestillinger (2). 

 Hallusinasjoner defineres som sensorisk opplevelse uten stimulering av det aktuelle 

sanseorganet. Personen opplever det som i utgangspunktet virkelig. Den vanligste formen 

er hørselshallusinasjoner, de andre er sjeldnere. 

 Vrangforestillinger defineres som feilaktige forestillinger, som fastholdes tross 

informasjon om manglende riktighet. De er gjerne uplausible og bisarre ut fra pasientens 

situasjon og omgivelser. Eksempler på bisarre vrangforestillinger er tankekringkasting, 

tankeinnsetting og tanketyveri. Andre vrangforestillinger kan være forfølgelse, 

selvhenføring og grandiositet. 

Desorganisering er, som ordet antyder, rot i kognitive prosesser. Det kan altså gjelde både 

tenkning, språk og atferd (2).  

 Desorganisert tale handler om avbrudd i normal tankeflyt, som forårsakes av formelle 

tankeforstyrrelser. Det vil si forstyrrelser i formen, ikke innholdet av tankene, slik som 

sees ved vrangforestillinger. Sammenhengen i samtale eller tanker forsvinner, talen blir 

usammenhengende og kan preges av neologismer eller ekkolali. 

 Desorganisert tenkning kan arte seg som at tankene flyter svært raskt, urimelig sakte 

eller tankeblokk. 
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 Desorganisert atferd kan arte seg som avbrytelse av samtalen for å gjøre en helt 

uventet handling, eller handlinger uten spesifikk målretting, f. eks. repetitive bevegelser 

og manierismer. Katatoni, posturering og negativisme er andre uttrykk for desorganisert 

atferd. 

Negative symptomer, på den andre siden, innebærer en reduksjon i normale psykiske 

funksjoner, og medfører altså en større grad av redusert funksjonsnivå enn positive 

symptomer (2).  

 Apati, avolusjon og anhedoni er tre eksempler på karakteristiske negative symptomer. 

Førstnevnte betegner et primært tap av motivasjon, manglende entusiasme og manglende 

engasjement. Annen nevnte betegner mangel på målrettede handlinger, hvor pasienten 

fremstår som lite vilje eller driv til igangsetting eller gjennomføring av handlinger. 

Sistnevnte handler om manglende evne til å glede seg over ting.  

 Affektavflatning er også karakteristisk, der det er manglende kommunikasjon av 

følelser via kroppsspråk og ansiktsmimikk. Pasienten fremstår følelsesflat og uengasjert, 

med manglende evne til å gjenkjenne andres følelser, regulere egne følelser og gi uttrykk 

for følelser overhodet. 

Allmenne psykiatriske symptomer forekommer også ved schizofreni. På gruppenivå sees noe 

redusert IQ, men på individuelt nivå sees en spredning. Spesifikke vansker forekommer også 

oftere, særlig knyttet til oppmerksomhet, arbeidsminne, visuell og verbal hukommelse, 

eksekutivfunksjoner og prosesseringshastighet. Funksjonssvikt, både når det gjelder 

arbeidsfunksjon og sosial fungering, forekommer også. Dette er en så integrert del av 

sykdomsbildet at det inngår i diagnosekriteriene, og kommer særlig til uttrykk gjennom 

negative symptomer (2). 

1.2 Utvikling, behandling og prognose 

De første symptomene på schizofreni er allmenne og uspesifikke symptomer. I den første, 

premorbide fasen har dem som barn gjerne forsinkelser i sin utvikling, når milepælene senere 

enn jevnaldrende og er oftere sky og mer tilbaketrukne enn andre. I den neste, prodromale 

fasen kan symptomer som engstelighet, depressivitet, motivasjonsmangel og 

konsentrasjonsvansker sees. Deretter kan mer psykosenære symptomer oppstå, som magisk 
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tenkning, derealisasjon eller depersonalisasjon, men så langt er symptombildet uspesifikt. De 

fleste utvikler symptomer i 20-årene, mens oppstart før 13 og etter 60 er svært sjeldent (2, 9). 

Mens de negative symptomenes styrke er delvis avhengig av varigheten av de positive 

symptomene, sees ikke en slik sammenheng ved nevrokognitiv svikt.  Dette indikerer at fallet 

i nevrokognitiv fungering kommer tidlig i sykdomsutviklingen. 

Suksesskriterier for behandling er identifisering av risikogrupper, god kontaktetablering og 

tidlig oppstart av intensiv og bredspektret behandling, som inkluderer medikamenter, 

familiearbeid og utadrettet poliklinisk arbeid (2). Bruk av antipsykotika er hjørnesteinen i 

behandlingen, og bruk av antipsykotika er assosiert med 15-40 % redusert dødelighet, 

sammenlignet med ikke-bruk (10). Siden oppdagelsen av klorpromazin på 1950-tallet finnes 

det i dag flere varianter antipsykotika, og disse virker ved å nedregulere aktiveringen av D2-

dopaminreseptorer, enten ved direkte antagonisme eller partiell agonisme. For klinisk effekt, 

dvs. reduksjon av positive symptomer, kreves binding av omtrent 65 % av reseptorene. Det 

terapeutiske vinduet er smalt; ved binding til mer enn 70 % av D2-reseptorene inntrer 

bivirkninger i form av ekstrapyramidale symptomer (11). Oppdagelsen av klozapin (Leponex) 

banet vei for andregenerasjons, eller atypiske, antipsykotika. Disse har, i motsetning til første 

generasjon, ikke de samme motoriske bivirkningene, og behandler i tillegg negative 

symptomer (2, 11). I tillegg til D2-blokade, blokkerer de også av andre monoaminer 

(serotonin) og har en løsere binding til og raskere dissosiasjon fra D2-reseptoren. Dette 

muliggjør en mer fysiologisk modulering av dopamineffekten og en mildere D2-

bivirkningsprofil (2). 

Omtrent 50-80 % av pasientene som gis antipsykotika vil oppleve betydelig bedring. 50 % er 

ute av sin psykotiske episode etter ca. 3 måneder og 75 % er ute etter 12-24 måneder. Studier 

tyder på en total behandlingstid på 2-5 år for en optimal effekt og tilbakefallsrate. De første 2-

4 årene av behandlingen kalles for den kritiske perioden, fordi forløpet først stabiliserer seg 

etter 2-5 år i behandling. I denne perioden er mulighetene for å påvirke langtidsforløpet større 

enn i senere faser (2). 5-årsprognosen fordeler seg slik at 50 % har et stabilt fravær av 

psykotiske symptomer og 25 % har stabilt god funksjon. Det eksisterer også en overlapping, 

hvor 10 % har både stabilt fravær av symptomer og stabilt god funksjon, og kan betegnes som 

helt friske. Samme tall sees etter 10-15 års oppfølging. Av pasientpopulasjonen ser man at 

rundt 10-25 % har kun én psykotisk episode, og deretter er symptomfrie, mens 10-25 % er 
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vedvarende psykotiske. De resterende 50-80 % veksler mellom psykotiske og symptomfrie 

intervaller, med stor variasjon i episodehyppighet og alvorlighet (2, 12).  

1.3 Teorier om etiologi 

Dopaminhypotesen er en dominerende årsaksforklaring (5), som baserer seg i hovedsak på to 

observasjoner: Det første, at medikamenter med antipsykotisk effekt virker gjennom å 

blokkere D2-dopaminreseptorer, og det andre, at amfetamin, som øker dopaminnivået i 

synapsespalten, kan føre til psykotiske symptomer. Det er i tillegg kommet indikasjoner på at 

kognitive vansker kan skyldes forstyrrelser i prefrontale D1-dopaminreseptorer. En nyere 

variant av dopaminhypotesen foreslår derfor at schizofreni skyldes både en overaktivering i 

det mesolimbiske dopaminerge systemet, som gir psykotiske symptomer, og en underaktivitet 

i det mesokortikale dopaminerge systemet, som gir kognitiv svikt og muligens også negative 

symptomer, men sistnevnte finner for øvrig lite støtte i dopaminhypotesen. 

Schizofreni har en sterk genetisk komponent. Familiestudier viser at risikoen for å utvikle 

schizofreni øker proporsjonalt med graden av slektskap til en person med tilstanden (2). Mens 

risikoen er rundt 1 % i normalbefolkningen, øker den til 9-17 % hos de med 

førstegradsslektninger som har schizofreni, og 42-46 % hos personer som har to foreldre med 

schizofreni. Tvillingstudier viser en konkordans hos eneggede tvillinger opp mot 50 %, og fra 

disse studiene er heritabiliteten estimert til 0,7-0,8 (2). Nyere studier anslår at en heritabilitet 

på nærmere 80 % er noe overdrevet, og peker på 64 % som et mer riktig estimat (13). 

Adopsjonsstudier viser i tillegg at sykdomsutviklingen er mer assosiert med sykdom hos 

biologisk familie enn adoptivfamilie. Den arvede risikoen er ikke spesifikk for schizofreni. 

Det viser seg at økte risikoen gjelder schizofrenispekter-lidelser generelt, som schizoaffektiv 

lidelse og schizotyp lidelse, samt bipolar spekter-lidelser (2). Arvegangen ser ut til å være 

kompleks, ved at man antar at en rekke gener som hver for seg har relativt liten effekt, men 

interagerer sammen og med omgivelsene og gir en kumulativ effekt. Det antas at de enkelte 

genene er sårbarhetsgener for spesifikke trekk eller karakteristikker, enn for selve 

sykdommen. 

Den genetiske faktoren er ikke determinerende for schizofreniutvikling. Det er snarere et 

samspill mellom genetisk disposisjon på den ene siden og miljøfaktorer i form av 

påvirkninger i fosterlivet, under fødsel og oppvekst, samt miljømessige og kulturelle faktorer i 
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voksen alder, deriblant migrasjon, urban bosetting, sosial situasjon og bruk av cannabis (14). 

Disse ytre forholdene vil endre hjernens fysiologi innenfor rammene personens genetiske 

profil setter, ved epigenetiske forandringer, altså endringer i hvilke gener som skal være 

aktive og passive når det gjelder proteinproduksjon (2). Foruten trekantsamspillet mellom 

arvet sårbarhet, sosialt stress og negative livshendelser som bidrar til schizofreniutvikling, 

sees en antenatal miljøkomponent, hvor man antar at hendelser som påvirker nevroutviklingen 

in utero kan samvirke med genetiske faktorer og sammen øke sårbarheten for 

schizofreniutvikling. Studier viser sammenheng mellom schizofreniutvikling og en rekke 

uønskede hendelser i svangerskap og fødsel, som influensa A- og toksoplasmoseinfeksjon, 

sult og dårlig ernæring i svangerskapet, alvorlige negative livshendelser hos mor og en rekke 

forskjellige svangerskaps- og fødselskomplikasjoner. 

1.4 Basale genetiske prinsipper 

Deoksyribonukleinsyre (DNA) utgjør cellenes fundamentale byggeklosser, ved å inneholde 

koder for ulike typer RNA (ribonukleinsyre) og proteiner, herunder enzymer som fasiliterer 

kroppens kjemiske reaksjoner (15, 16). DNA-molekylet består av to lange kjeder sammensatt 

av nukleotider, hvor hver nukleotid inneholder en nitrogenholdig base som enten er adenin 

(A), cytosin (C), guanin (G) eller tymin (T).  

 

Figur 1: DNA-molekylets skjematiske oppbygning  

(Hentet 18. sept 2016 fra: http://cyberbridge.mcb.harvard.edu/images/dna1_7.png) 
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De to kjedene kobles sammen ved at to og to baser danner hydrogenbindinger, hvor A alltid 

pares med T og C alltid pares med G, og DNA-molekylet danner en dobbel-heliks- struktur 

(se figur 1). DNA er organisert i 23 kromosompar og dette utgjør det humane genomet, som 

samlet består av over 3 milliarder basepar (17). 1,5 % av genomet utgjøres av om lag 21 000 

gener, som defineres som den delen av DNA som koder mRNA eller et funksjonelt RNA-

molekyl (18), og resten koder for andre typer RNA og spiller en rolle i transkripsjonell og 

translasjonell regulering (16, 19). 

Transkripsjon er prosessen hvor DNA avleses og benyttes til syntese av RNA. Messenger-

RNA (mRNA) er utkastet til et protein, men andre typer RNA syntetiseres også, blant annet 

ribosomal RNA (rRNA), transfer-RNA (tRNA) og mikro-RNA (miRNA). Både DNA og 

mRNA koder for aminosyrer i en spesifikk rekkefølge, hvor hver nukelotidtriplett (også kalt 

kodon) koder for en av 20 aminosyrer eller avslutningen av en aminosyrekjede, og denne 

sammenhengen mellom kodon og aminosyre kalles den genetiske koden. Translasjon er 

prosessen hvor et mRNA avleses av et ribosom, ett kodon av gangen, og legger til den 

korresponderende aminosyren, som leveres til ribosomet av tRNA. Prosessen fortsetter til 

avlesningen av et stoppkodon, og ribosomenheten dissosierer fra mRNA (16). 

 

Figur 2: Skjematisk fremstilling av sammenhengen mellom fenotype, genotype og allel 

 

Et locus er en spesifikk lokasjon eller region i et DNA. Et locus kan henvende til et gen, eller 

et område som omfatter flere gener (20). Et allel er en variant av et gen på samme locus. Alle 

mennesker har to alleler av samme gen, ett fra hver forelder, og hvert allelpar utgjør 

genotypen. Den kan være homozygot hvis allelene er identiske, eller heterozygote dersom de 

ikke er det. Alleler kan være dominante eller recessive, og ved heterozygot genotype hvor ett 

allel er dominant og ett er recessivt, vil organismen uttrykke den dominante allelen (21). Dette 

observerbare uttrykket kalles fenotype og er et resultat av genotypen, samt miljøfaktorer (22). 

Haplotype referer til et sett av gener på samme kromosom som er arvet i en samlet bolk fra en 

enkelt forelder. Det kan således også henvise til et arvet sett med SNP’er. De arves samlet 

grunnet fenomenet genetisk kobling, hvor gener som er nærme hverandre ofte arves samlet 

Fenotype 

Genotype 

Allel 

Allel 

Miljøfaktorer 
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(23). Arvelighet kan kategoriseres som mendelsk og non-mendelsk, avhengig av attributtene. 

Førstnevnte følger Mendels lover om et arvemønster definert etter kvalitet (dominant eller 

recessiv), og lokalisasjonstype (autosomal eller kjønnsbunden) (24). Non-mendelsk arv er 

arvelighet som ikke følger Mendels lover. Herunder kommer kompleks eller multifaktoriell 

arv, hvor fenotypen bestemmes av et samspill mellom flere genetiske og miljømessige 

faktorer.  

Polymorfisme betegner en normal genetisk variasjon, altså forekomsten av to eller flere 

alleler på et locus i en populasjon med en viss forekomst (oftest >1 %), som dermed ikke 

skyldes mutasjon eller er sykdomsfremkallende (24, 25). Polymorfismer finnes i flere ulike 

varianter, som SNP (Single Nucleotide Polymorphism), hvor en spesifikk base er byttet ut 

med en annen base. SNV (Single Nucleotide Variation) er det samme konseptet, bare at 

forekomsten er lavere og dermed ikke en polymorfisme. CNV (Copy Number Variation) 

refererer til DNA-områder som er forskjellig fra den humane referanseverdien (24), ofte ved 

delesjon eller duplikasjon av områder fra 1000 til millioner av baser, og er ikke mulig å 

oppdage ved konvensjonell karyotyping (26). CNV’er er normalt forekommende i genomet, 

men visse varianter kan også være assosiert med økt risiko for sykdommer, deriblant 

schizofreni (20). Det er observert at allelfrekvensene kan variere mellom ulike etniske 

grupper, hvilket gjør det viktig både å hente betydelige mengder data fra ulike populasjoner, 

samt stratifisere analysen etter etnisitet for å kvalitetssikre resultatene, både fordi signifikante 

gener kan vise seg å være uttrykk for en normal allel i en subpopulasjon, men også fordi 

blandede populasjoner kan maskere assosiasjoner i en spesifikk populasjon (27). 

1.5 Genetiske studiedesign 

Identifisering av kompleks arvegang byr på utfordringer, da den genetiske faktoren kan bli 

overskygget av miljøfaktorer. Her gjør tre epidemiologiske studiedesigner seg gjeldende, som 

kan fastsette hvorvidt det foreligger en arvelig komponent ved tilstanden eller ikke, uten å 

fastslå nærmere hvilket gen eller genområde det er snakk om. 

Familiestudier: Her registreres alle personer i en familie, enten med eller uten en spesiell 

egenskap, for å undersøke hvordan en sykdom eller egenskap nedarves. Deretter kan man 

bestemme arvemønsteret, f. eks. autosomal recessiv, autosomal dominant, x-bundet). 

Familiestudier har blitt kritisert for blant annet mangel på ordentlige kontroller, usystematiske 
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metoder for utvalgshenting og mangel på standardiserte diagnosekriterier. Data har i senere 

tid vært analysert på nytt med design som tar høyde for dette (28).  

Tvillingstudier: Her kartlegges et større antall monozygote (eneggede) og dizygote 

(toeggede) tvillingpar for så å bestemme konkordansen, dvs. i hvilken grad begge tvillingene 

viser samme sykdom eller samme egenskap, dersom minst én av tvillingene er kjent affisert. 

Deretter sammenlignes konkordansrate mellom eneggede og toeggete (24). Tanken er at siden 

monozygote og dizygote tvillinger deler henholdsvis 100 % og 50 % genmateriale, skal en 

sykdom som er helt og holdent genetisk vise en konkordans på henholdsvis 100 % og 50 %, 

og en deviasjon av dette bør tilskrives miljømessige faktorer (28). Ved forekomst av 

arvelighet forventes dermed et mønster der eneggede har høy konkordans, vesentlig høyere 

enn toeggete.  Med dette i mente er det mulig å beregne heritabilitet, som er andelen av 

sårbarhet for en bestemt sykdom som forårsakes av arvelige faktorer. 

Adopsjonsstudier: Disse tar utgangspunkt i undersøkelser av pasienter med en spesifikk 

egenskap som ble bortadoptert som barn, og sammenligner hyppigheten av sykdom hos 

adoptivfamilien, i forhold til hyppigheten hos den biologiske familien. Ved arvelige forhold 

ser man høyest hyppighet hos den biologiske familien, ved miljø- og oppvekstforhold sees 

høyest hyppighet i adoptivfamilien (24). 

Ved etablering av at det foreligger en genetisk komponent er neste trinn å oppdage 

kandidatgener for videre undersøkelse, ved bruk av molekylærgenetiske metoder: 

Koblingsstudier: Her undersøkes i hvilken grad ett eller flere spesifikke områder av 

arvestoffet arves sammen med en sykdom eller egenskap i en familie, og målet er å påvise 

spesifikke kromosomområder der de syke har samme genetiske avtrykk (24, 29). Her benyttes 

koblingsanalyse, en statistisk metode for å undersøke sannsynligheten for at et genlocus er 

ansvarlig for sykdommen, oppgitt som lod-skår. En lod-skår er logaritmen av odds ratio, dvs. 

sannsynligheten av observasjonen gitt at det er kobling delt på sannsynligheten av 

observasjonen gitt at det ikke er kobling. Høyere lod-skår betyr høyere sannsynlighet, og 

grenseverdien for signifikant lod-skår er oftest 3,3 (16, 28) Ved positivt funn analyseres hele 

området for å kartlegge gener og deretter påvise gen(varianter) som gir sykdomsrisiko. Det er 

vanligvis snakk om å kartlegge store områder av DNAet og mange gener som identifiseres, og 

det krever undersøkelse av et stort antall familier med affiserte personer i flere generasjoner 

(24). 
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Assosiasjonsstudier: Her undersøkes forskjellige alleler av et kjent genlocus (også kalt 

kandidatgenet), med spørsmålet om et spesifikt allel samsvarer med en sykdom eller egenskap 

på gruppe- eller populasjonsnivå. Er en allel er hyppigst i sykdomsgruppen kan man fastslå at 

den er assosiert med sykdommen (24). Assosiasjonsstudier benytter fenomenet 

koblingsulikevekt (Linkage Disequilibrium, LD), som er når fordelingen av alleler ikke er 

uavhengig av andre alleler på samme kromosom, og ofte i nærheten av hverandre. Med andre 

ord at visse alleler tenderer å forekomme samtidig hos ikke-beslektede individer oftere enn 

hva som kan tilskrives tilfeldigheter (16, 28). Assosiasjonsstudier gir god statistisk kraft til å 

identifisere sårbarhetsgener med liten effekt, men utfordringen er å finne ut blant hvilke 

kandidatgener man skal starte letingen (24, 28).  

Genomvide assosiasjonsstudier (Genome-Wide Association Studies, GWAS) er en metode 

der hele genomet undersøkes for genvarianter som er assosiert med sykdommen. Metoden 

utføres oftest som en fenotype først, kasus-kontroll-studie, der millioner av SNP’er genotypes 

i hvert individ, friske som syke. Deretter sammenlignes allelfrekvenser på samme vis som ved 

assosiasjonsstudier forøvrig, med analyse av koblingsulikevekt, odds ratio og til slutt 

beregnes P-verdien ved hjelp av en kji-kvadrat-test. Terskelverdien varierer, men 

konvensjonelt anvendes P = 5×10
−8

 som terskel (30). GWAS er blitt gjort mulig grunnet store 

teknologiske fremskritt de siste tiårene, som har åpnet for metoder for å sekvensere genomet 

som både er raskere og billigere å utføre og derav har høyere kapasitet. Den første vellykkede 

GWAS var publisert i 2005 (31) og siden har tusenvis av individer vært undersøkt for et 

hundretalls sykdommer, hvilket har gitt grunnlag for større datasett med mulighet for nye 

metaanalyser med større sikkerhet rundt resultatet. 
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2 Metode 

Formålet for denne studien er å sammenfatte en oppdatering av kunnskapen rundt genetiske 

risikofaktorer som fører eller bidrar til utvikling av schizofreni. Det ble gjort et litteratursøk 

på databasen MEDLINE gjennom et PubMed-søk 30. august 2016 etter «schizophrenia AND 

genes AND risk» og begrenset til siste 5 år, og kun artikkeltypene «Review» og «Systematic 

Reviews».  Dette gir med andre ord følgende søkestreng:  

("schizophrenia"[MeSH Terms] OR "schizophrenia"[All Fields]) AND ("genes"[MeSH 

Terms] OR "genes"[All Fields]) AND ("risk"[MeSH Terms] OR "risk"[All Fields]) AND 

((systematic[sb] OR Review[ptyp]) AND "2011/08/30"[PDat] : "2016/08/30"[PDat]) 

Artiklene ble videre gjennomgått ved fortrinnsvis å lese sammendragene (abstracts) og 

sammenlikne med følgende inklusjonskriterier: (1) Artikkelen handler eksplisitt om 

schizofreni, enten alene eller i sammenheng med andre sykdommer; (2) Artikkelen har som 

tema å undersøke ett eller flere gener eller loci assosiert til utvikling av schizofreni hos friske 

mennesker; (3) Artikkelen omtaler minst ett spesifikt gen i sammenheng med foregående 

punkter; (4) Artikkelen omtaler studier utført på mennesker. Artikler som ikke møtte 

overnevnte kriterier ble ikke tatt med i oppgaven.  
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3 Resultat 

Søkestrengen ga 200 treff, hvor en prosessering med EndNote viste at 19 artikler ikke var 

tilgjengelig online og måtte dermed ekskluderes, og ytterligere 6 artikler ekskludert grunnet 

fremmed språk (fransk, tysk og spansk). De gjenstående 175 var alle i engelsk. I den videre 

prosessen ble 115 artikler forkastet, da de ikke møtte inklusjonskriteriene, og således 60 

artikler identifisert som relevante for oppgaven.  

 

Under sees en oversikt over loci omtalt 3 eller flere ganger i de 60 utvalgte artiklene. 

Locus Sig. Antall art. Locus Sig. Antall art. 

15q13.3 (CHRNA7/FAN1) − 12 ERBB4  7 

CACNA1C + 12 COMT − 5 

2p16.3 (NRXN1)  11 GRM3 + 5 

DISC1 − 11 PDE4B  5 

22q11.2 (PRODH)  10 VIPR2  5 

ZNF804A + 10 16p13.11  4 

15q11.2 (CYFIP1)  9 CACNB2 + 4 

1q21.1 (GJA8)  9 GRIN2A + 4 

ANK3  9 MTHFR − 4 

MIR137 + 9 NRGN + 4 

NRG1 − 9 17q12  3 

TCF4  9 DLG2  3 

MHC + 8 GRIN2B  3 

16p11.2 (AUTS14/MYO38)  7 ITIH3 + 3 

3q29 (PAK2/GLG1)  7 NOS1AP  3 

 

Tabell 1: Oversikt over loci som nevnes i 3 eller flere artikler av utvalget. Plusstegn (+) markerer gener som viser 

genomvid signifikans i siste store GWAS (32), minustegn (−) markerer historiske kandidatgener som etter en nyere 

evaluering (33) ikke viser seg å være signifikante. 

 

 

Eksklusjon pga 
manglende relevans 

Eksklusjon pga 
fremmed språk 

Eksklusjon pga 
utilgjengelige artikler 

Initielt søk 200 treff 

19 181 

6 175 

115 60 
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4 Diskusjon  

Flere gener har vært identifisert som risikofaktorer for schizofreni, selv om evidensgrunnlaget 

er varierende. Med stadig større populasjonsgrunnlag for nyere GWAS identifiseres enda flere 

kandidatgener, styrker assosiasjonene hos noen kjente kandidatgener, samt svekker eller 

forkaster andre. Selv om en assosiasjon ikke er en garanti for at det mistenkte genet i 

virkeligheten spiller en rolle, da de kan ved høy koblingsulikevekt arves sammen med et 

annet gen som har utløsende effekt, danner det likevel grunnlaget for videre undersøkelser av 

kandidatgenene, og særlig mekanismene knyttet til de enkelte genene, for en nærmere 

forståelse av de underliggende nevrobiologiske mekanismene. 

Det foreligger to hovedhypoteser hva gjelder den underliggende genetikken, vanlig variant-

modellen (Common Disease-Common Variant, CD-CV) og sjelden variant-modellen 

(Common Disease-Rare Variant, CD-RV). Førstnevnte antyder at schizofreni er forårsaket av 

en rekke vanlig forekommende genvarianter, som hver for seg utgjør en liten effekt, med 

støtte fra flere GWAS. Disse forklarer kun opp mot 50 % av heritabiliteten, (34), og det er der 

sistnevnte peker på at det heller er sjeldne, men høyt penetrante CNV’er som spiller en viktig 

rolle i sårbarheten (35, 36). GWAS har begrenset mulighet til å fange opp slike, som heller 

oppdages av studier med individuell genotyping av et utvalg (27), som har blitt gjort mulig å 

gjøre på store kohorter ved innføring av DNA-mikromatriseteknikk (37). CD-RV-modellen 

kritiseres fordi det ventes at slike mutasjoner ville blitt negativt selektert, men det vises til at 

de novo-CNV’er er 8 ganger mer vanlig hos kasuser enn kontroller, og denne mekanismen 

holder nok schizofreni prevalent i populasjonen, tross sterk negativ seleksjon (35). 

Selv om litteratursøket avdekket en hel rekke gener, hvorav et utvalg av disse var gjentakende 

i flere artikler, er det mer korrekt å ta utgangspunkt i den siste og største GWAS, som ble 

utført i 2014, og med sin store statistiske kraft både bekreftet assosiasjoner, avdekket nye, og 

forkastet andre historiske kandidatgener. Dette gjør med andre ord også flere av de eldre 

studiene til dels utdaterte. Her kombinerte man alle schizofreniutvalg med GWAS-genotyper 

som var tilgjengelig på det tidspunktet for forskningsgruppen til én stor megaanalyse, og er 

dermed den klart største studien hittil, med over 36 989 kasus og 113 075 kontroller. Studien 

identifiserte 108 loci, hvor 83 ikke tidligere har vært rapportert (32). De fleste populasjonene 

(49 av 52) er av kaukasisk etnisitet, mens tre var på østasiatiske populasjoner.  
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Rang P-verdi SCZ Proteinkodende gener 

1 3.48e-31 Ja Locus altfor bred  

2 3.362e-19 Ja DPYD MIR137 (mikro-RNA) 

3 6.198e-19 Ja ARL3 AS3MT C10orf32 CNNM2 CYP17A1 INA NT5C2 PCGF6 PDCD11 SFXN2 TAF5 TRIM8 USMG5 WBP1L 

4 3.217e-18 Ja CACNA1C 

5 1.737e-15 Ja TSNARE1 

6 7.98e-15 Nei SLC39A8 

7 8.2e-15 Ja MAD1L1 

8 1.099e-14 Ja ZSWIM6 

9 1.859e-14 Ja ABCB9 ARL6IP4 C12orf65 CDK2AP1 MPHOSPH9 OGFOD2 PITPNM2 RILPL2 SBNO1 SETD8 

10 5.652e-14 Ja AC073043.2 C2orf47 C2orf69 TYW5 

11 8.296e-14 Nei FES FURIN MAN2A2 

12 1.053e-13 Nei TRANK1 

13 1.363e-13 Nei AL049840.1 APOPT1 BAG5 CKB KLC1 PPP1R13B TRMT61A XRCC3 ZFYVE21 

14 2.439e-13 Nei AC027228.1 AGPHD1 CHRNA3 CHRNA5 CHRNB4 IREB2 PSMA4 

15 3.034e-13 Nei IMMP2L 

16 1.088e-12 Ja SNX19 

17 1.53e-12 Ja ZNF804A 

18 1.606e-12 Nei CNKSR2 

19 1.971e-12 Ja CACNB2 

20 2.015e-12 Nei LRP1 MYO1A NAB2 NDUFA4L2 NXPH4 R3HDM2 SHMT2 STAC3 STAT6 TAC3 TMEM194A 

21 2.025e-12 Ja LRRIQ3 * 

22 2.315e-12 Ja C2orf82 EFHD1 GIGYF2 KCNJ13 NGEF 

23 2.804e-12 Ja ESAM MSANTD2 NRGN VSIG2 

24 3.337e-12 Ja TCF4 

25 1.259e-11 Ja AMBRA1 ARHGAP1 ATG13 CHRM4 CKAP5 CREB3L1 DGKZ F2 HARBI1 MDK ZNF408 

26 1.301e-11 Nei CCDC39 DNAJC19 FXR1 

27 1.462e-11 Nei ACTR5 PPP1R16B SLC32A1 

28 1.473e-11 Ja FANCL VRK2 

29 1.618e-11 Nei ADAMTSL3 GOLGA6L4 ZSCAN2 

30 1.971e-11 Nei TCF4 * 

31 2.064e-11 Nei ANKRD44 BOLL COQ10B HSPD1 HSPE1 MARS2 PLCL1 RFTN2 SF3B1 

32 2.069e-11 Nei CHADL EP300 L3MBTL2 RANGAP1 

33 2.607e-11 Nei KCNV1 * 

34 2.692e-11 Nei CNTN4 

35 2.749e-11 Nei DRD2 

36 3.874e-11 Nei IGSF9B 

37 4.264e-11 Ja 
GLT8D1 GNL3 ITIH1 ITIH3 ITIH4 MUSTN1 NEK4 NISCH NT5DC2 PBRM1 SMIM4 SPCS1 STAB1 TMEM110 

TMEM110-MUSTN1 

38 4.548e-11 Nei 
ALDOA ASPHD1 C16orf92 DOC2A FAM57B GDPD3 HIRIP3 INO80E KCTD13 MAPK3 PPP4C SEZ6L2 

TAOK2 TBX6 TMEM219 YPEL3 

39 4.725e-11 Nei CACNA1I 

40 7.264e-11 Nei MSL2 NCK1 PCCB PPP2R3A SLC35G2 STAG1 

41 1.055e-10 Ja GRIA1 * 

42 1.982e-10 Nei PJA1 

43 2.862e-10 Nei SGSM2 SMG6 SRR TSR1 

44 3.332e-10 Nei GRM3 

45 3.384e-10 Nei VPS14C * 

46 3.394e-10 Nei KDM4A PTPRF 

47 3.634e-10 Ja CILP2 GATAD2A HAPLN4 MAU2 NCAN NDUFA13 PBX4 SUGP1 TM6SF2 TSSK6 

48 4.487e-10 Nei ANP32E APH1A C1orf51 C1orf54 CA14 OTUD7B PLEKHO1 VPS45 

49 8.147e-10 Nei SNAP91 

50 8.701e-10 Nei PLCH2 

51 1.009e-9 Nei ERCC4 * 

52 1.127e-9 Nei MLL5 PUS7 SRPK2 

53 1.166e-9 Nei RERE SLC45A1 

54 1.398e-9 Nei ATP2A2 

55 1.465e-9 Nei C4orf27 CLCN3 NEK1 

56 1.644e-9 Nei FUT9 
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57 1.709e-9 Nei CENPM CYP2D6 FAM109B NAGA NDUFA6 SEPT3 SHISA8 SMDT1 SREBF2 TCF20 TNFRSF13C WBP2NL 

58 1.814e-9 Nei  

59 2.243e-9 Nei BTBD18 C11orf31 CLP1 CTNND1 MED19 SERPING1 TMX2 YPEL4 ZDHHC5 

60 2.554e-9 Nei LUZP2 * 

61 2.86e-9 Nei  

62 3.278e-9 Nei DGKI PTN 

63 3.613e-9 Nei TLE1 

64 3.73e-9 Ja AKT3 SDCCAG8 

65 4.178e-9 Nei ANKRD63 PAK6 PLCB2 

66 4.489e-9 Nei ZNF536 

67 4.606e-9 Nei MEF2C * 

68 4.642e-9 Nei TBC1D5 

69 4.666e-9 Nei CDC25C CTNNA1 EGR1 ETF1 FAM53C GFRA3 HSPA9 KDM3B REEP2 

70 4.801e-9 Nei BCL11B 

71 4.863e-9 Nei AC005477.1 RGS6 

72 5.046e-9 Nei HCN1 

73 5.97e-9 Nei CA8 * 

74 7.388e-9 Nei CYP26B1 

75 7.539e-9 Nei GRAMD1B 

76 8.333e-9 Nei SATB2 

77 8.408e-9 Ja PCGEM1 * 

78 9.469e-9 Nei GPM6A 

79 1.058e-8 Ja CSMD1 

80 1.115e-8 Nei CUL3 

81 1.215e-8 Ja MMP16 

82 1.28e-8 Nei GRIN2A 

83 1.411e-8 Nei PRKD1 

84 1.432e-8 Nei ATXN7 C3orf49 PSMD6 THOC7 

85 1.513e-8 Nei 

ACD C16orf86 CENPT CTRL DDX28 DPEP2 DPEP3 DUS2L EDC4 ENKD1 ESRP2 GFOD2 LCAT NFATC3 

NRN1L NUTF2 PARD6A PLA2G15 PSKH1 PSMB10 RANBP10 SLC12A4 SLC7A6 SLC7A6OS THAP11 

TSNAXIP1 

86 1.585e-8 Nei EPC2 

87 1.769e-8 Nei ATPAF2 DRG2 GID4 LRRC48 MYO15A RAI1 SREBF1 TOM1L2 

88 1.787e-8 Nei TLE3 * 

89 1.873e-8 Nei CNOT1 SLC38A7 

90 2.096e-8 Nei CLU EPHX2 

91 2.205e-8 Nei NLGN4X 

92 2.688e-8 Nei RIMS1 

93 2.853e-8 Nei DFNA5 MPP6 OSBPL3 

94 3.053e-8 Nei MAN2A1 

95 3.056e-8 Nei MIR548AJ2 * 

96 3.145e-8 Nei GALNT10 

97 3.695e-8 Nei C11orf87 

98 3.713e-8 Nei IMMP2L * 

99 3.906e-8 Nei TMTC1 

100 4.417e-8 Nei PODXL * 

101 4.448e-8 Nei FAM5B 

102 4.468e-8 Nei C1orf132 CD46 CR1L 

103 4.559e-8 Nei KCNB1 PTGIS 

104 4.591e-8 Nei C12orf79 * 

105 4.615e-8 Nei DPP4 SLC4A10 

106 4.686e-8 Nei NOSIP PRR12 PRRG2 RCN3 RRAS SCAF1 

107 4.843e-8 Nei C12orf42 

108 4.849e-8 Nei 
AC005609.1 CD14 DND1 HARS HARS2 IK NDUFA2 PCDHA1 PCDHA10 PCDHA2 PCDHA3 PCDHA4 

PCDHA5 PCDHA6 PCDHA7 PCDHA8 PCDHA9 TMCO6 WDR55 ZMAT2 

 

Tabell 2: Oversatt utdrag fra tabell i GWAS av Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics 

Consortium (2014) som oppsummerer funn av gener rangert etter styrke i form av P-verdi. SCZ-kolonnen angir om 

genet tidligere har vært assosiert med schizofreni med genomvid signifikans. Der hvor regionen ikke inneholder et 

gen, er nærmeste gen innenfor 500 kb angitt i stedet, markert med asterisk (*). 
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I etterkant har en gruppe også evaluert 25 historiske kandidatgener opp mot funnene i siste 

GWAS, gjennom både metaanalyse og evaluering av genetikkeksperter. De konkluderer med 

nåværende empirisk evidens at kandidatgenlitteraturen fra pre-GWAS-tiden ikke har klart å 

avdekke noe klar innsikt i de genetiske mekanismene bak schizofreni, sannsynlig grunnet lav 

statistisk kraft, som har muliggjort for mange falsk positive funn. 21 av de 25 historiske 

kandidatgenene evaluert hadde ikke tilstrekkelig empirisk støtte, og blant dem er CHRNA7, 

DISC1, NRG1, COMT og MTHFR, gener som er hyppig omtalt i litteraturen (se tabell 1).  

 

Figur 3: Manhattan-plot fra GWAS av Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium 

(2014). Den røde linjen angir nivået for genomvid signifikans (5×10−8). 

4.1 Konvergens mot tre hovedmekanismer 

Funnene peker i stor grad på at de assosierte genene konvergerer mot tre grupper av 

årsaksmekanismer: glutamaterg nevrotransmisjon og synaptisk plastisitet, 

spenningsavhengige kalsiumkanaler og immunsystemet.  

Det klart sterkeste resultatet på overstående Manhattan-plott (Figur 3) er på kromosom 6 og 

inkluderer genområdet Major Histocompatibility Complex (MHC), som har den klart mest 

signifikante assosiasjonen funnet til i dag (35). Den første genetiske undersøkelsen var 

rapportert i 1974, men det var ikke før 2009 området ble av stor interesse, da tre GWAS 

rapporterte sikrere funn for MHCs rolle i schizofreni. MHC er en kompleks region med 
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ekstrem sekvensmangfoldighet, betydelig koblingsulikevekt og høy gentetthet, og spiller en 

sentral rolle i immunfunksjon, deriblant ved å kode for Human Leukocyte Antigen (HLA)-

molekyler. (35) Dette passer godt med andre assosiasjoner mellom schizofreni og 

immunsystemet, deriblant rollen maternell infeksjon under svangerskapet spiller som 

risikofaktor, og funn av økt antall autoantistoffer mot nevrotransmittere som dopamin, 

serotonin og acetylkolin, og mot NMDA-reseptoren (38). Pga. høy gentetthet og intrikat LD-

struktur er det vanskelig å avklare hvilke gener i MHC-området som gir opphav til den høye 

assosiasjonen man finner, og det er blant annet foreslått at assosiasjonen stammer dels fra 

ulike alleler i komplement komponent 4 (C4) genene, og slik impliserer økt 

komplementaktivitet som en mekanisme i utviklingen av schizofreni og en forklaring på at 

man finner redusert antall synapser i hjernen hos schizofrene (39). TNF og NOTCH4, som 

begge ligger i MHC, viser også genomvid assosiasjon (32, 33). Det er også funn som antyder 

at MHC kan spille en rolle i utviklingen av bipolar lidelse, men evidensen er mindre sterk, og 

kan forklares av overlapp i symptomer og usikker diagnostisering. Mer forskning trengs for å 

avklare dette, og hvorvidt MHC er en schizofreni-risikofaktor, eller mer en bredere psykose-

risikofaktor (40).  

Genene GRM3, GRIN2A, SRR og GRIA1 er alle vist genomvid signifikans i siste store GWAS 

(32) og felles for alle er at de har innvirkning på NMDA-reseptoren. Dette støtter opp under 

glutamathypotesen, som baserer seg på at NMDA-reseptorantagonister (eks. fensyklidin, 

ketamin), som er en subtype av glutamat, forårsaker atferdsmessige og kognitive symptomer 

som ligner positive, negative og kognitive symptomer slik som ved schizofreni (35). NMDA-

signalering spiller en kritisk rolle i synaptisk plastisitet, og Harrison (2015) peker med 

henvisning til Pocklington et al (2014) på at det er overbevisende evidens for at synaptisk 

dysfunksjon er en av banene hvor den genetiske predisposisjonen til schizofreni medieres 

(20). NRG1 er ved tidligere metaanalyser (41, 42) vist å ha sammenheng, men med forbehold 

om begrenset utvalgsstørrelse, men i den nyeste metaanalysen når den ikke genomvid 

signifikans. Riktignok er det av interesse at NRG1-proteinproduktet påvirker ekspresjon av 

NMDA-reseptoren og spiller en rolle i nevroutviklingen og synaptisk plastisitet. En annen 

studie viser i tillegg flere de novo-mutasjoner i gener knyttet til postsynaptiske områder ved 

glutamaterge synapser, spesielt ved NMDA-komplekset(43).  

Nikotinreseptorgenene CHRNA3 og CHRNA5 viser også genomvid signifikans (32), og 

således er både niktotinreseptor-agonister og GABAA-reseptormodulerende midler mulige 
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fremtidige terapeutiske satsninger (44). Det er også antatt at nitrinerg signalering i NMDA-

synapsen og interaksjonen mellom NO og dopamin i striatum spiller en rolle i schizofreni. 

Flere assosiasjonsstudier peker på NOS1 og NOS1AP, selv om siste GWAS ikke viser 

signifikans for noen av genene (32). Riktignok er NO tidligere implisert i en rekke 

nevropsykiatriske tilstander (45), og mye tyder på at et dysregulert NO-system er en del av 

patofysiologien i schizofreni, gjennom blant annet å spille en viktig rolle i effekten av 

fensyklidin. Samtidig viser også redusert ekspresjon av NOS1 redusert kognitiv funksjon og 

endret prefrontal aktivitet, også hos friske individer (46).  

Genene CACNA1C, CACNB2, CACNA1I viser genomvid signifikans i siste GWAS (32). Det 

er kjent at kalsiumkanaler er viktig for flere aspekter av nevronal eksitabilitet og 

kommunikasjon, og det foreligger samlet en rimelig overbevisende evidens for at nedsatt 

funksjon av spenningsstyrte kalsiumkanaler spiller en sentral rolle i schizofreni (44). Det er 

funnet de novo-mutasjoner i CACNA1I, men mekanismene rundt genet er ikke fullt ut forstått 

(44). CACNA1C koder alfa-1C-subenheten til L-type spenningsavhengig kalsiumkanal, 

påvirker dermed membranpermeabiliteten til kalsium og spiller dermed en viktig rolle i 

nevronal overlevelse og plastisitet (47), samt kognisjon og sentrale signalkaskader (20), samt 

er gjenstand for regulering av genekspresjon fra MIR137 (47). CACNA1C har tidligere vært 

sterkt assosiert med bipolar lidelse, før studier også knyttet genet til schizofreni og alvorlig 

depresjon (48).  

I ettertid av den nyeste GWAS er det gjort to nye metaanalyser (47, 49) som styrket enkelte 

og svekket andre allelers P-verdier, men bekrefter likevel den genomvide signifikansen funnet 

ved tidligere GWAS og andre studier, og funnet er signifikant selv etter stratifikasjon etter 

etnisitet. TCF4 på kromosom 18 er et annet gen med genomvid signifikans, og regnes som en 

av de best repliserte sårbarhetsgener for schizofreni utenom MHC-området (50). Gjennom en 

interaksjon med kalmodulin, er også dette genet involvert i kalsiumsignalering, hvor også økt 

kalsiumkonsentrasjon intracellulært hemmer TCF4 sin transkripsjonelle aktivitet (51). Genet 

fungerer som et integrerende nav av flere basale heliks-løkke-heliks-nettverk (bHLH) og slik 

kontrollerer kritiske trinn i diverse utviklingsmessige plastisitetsrelaterte mekanismer. 

Nøyaktig hvordan genet kan spille inn i schizofreniutvikling er ikke fullt ut forstått enda, men 

data peker mot en affeksjon av prefrontal korteks og gangfunksjon, og det er vist at røyking 

hos affiserte kan forverre dette ytterligere (50).  
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4.2 Andre gener som spiller en rolle 

ZNF804A er et annet gen som i siste GWAS viser genomvid signifikans. Foruten 

assosiasjonsstudier foreligger mye litteratur som bekrefter dens rolle i både schizofreni og 

bipolar lidelse, deriblant studier rundt hjernemorfologi, nevrokognisjon og medikamentell 

respons(52). ZNF804A er knyttet til unormal struktur i hjerneregioner som samlet utgjør 

hvilenettverket (Default Mode Network, DMN), områdene som er aktive i hviletilstanden. 

Flere studier knytter dette til psykiatriske sykdommer, inkludert schizofreni, depresjon og 

ADHD (53). Andre studier knytter ZNF804A til celle-celle-adhesjon og som 

transkripsjonsfaktor for gener som DRD2, COMT og MIR137. Kunnskapen rundt de 

molekylære mekanismene er dog begrenset, og mer forskning trenges for å avdekke mer av 

mekanismene og få bedre innsikt (52, 53).  

MiRNA er ca. 22 nukleotider lange, enkelttrådete RNA-molekyler som kan hindre 

genekspresjon ved binding til det aktuelle mRNA’et, og i nervevev er de implisert i prosesser 

rundt nevral utvikling og nevroplastisitet, inkludert nevrogenese, apoptose og differensiering 

(54). Hver miRNA kontrollerer opp mot flere hundretalls target-mRNA, mens hvert mRNA 

kan være regulert synergistisk av flere miRNA (55). Postmortemstudier viser annerledes 

miRNA-ekspresjon i hjerner hos schizofrene i forhold til friske (56). MIR137 viser genomvid 

signifikans, og koder ikke protein, men et miRNA som binder til spesifikke mRNA og 

inhiberer dens translasjon. Det gjelder blant annet RNA-produkter av CACNA1C (35), TCF4 

og ZNF804A, og via sistnevnte indirekte regulerer DRD2 og COMT, hvilket kobler funnet til 

den rådende dopaminhypotesen (54). Dog er evidensen begrenset, og det er ikke sikkert 

hvorvidt signalet fra locus kommer fra MIR137 eller nabogenet DYPD (20).  

DISC1 er et gen som fortjener omtale selv om den i siste GWAS ikke nådde genomvid 

signifikans. Genet ble oppdaget i en assosiasjonsstudie av en stor skotsk stamtavle, og har 

vært sett på som et lovende gen, men funnet har senere vist seg vanskelig å replikere. DISC1 

koder et protein som er, gjennom ulike mekanismer, involvert i nevrogenese, proliferasjon, 

differensiering og migrasjon av nevroner, og mange gener som tidligere har påvist assosiasjon 

med schizofreni interagerer med DISC1 (57). Deriblant er proteinproduktet involvert i 

aktiveringen av Akt, en proteinkinase involvert i diverse biologiske funksjoner i hjernen, bl.a. 

dopaminerg reseptorsignalering (58). Et gen i samme familie, AKT3, viser genomvid 

signifikans (32). DISC1 er også vist å ha en rolle i å regulere oligodendrocyttregulering, og 



21 

 

DISC1-dysfunksjon er vist å hemme differensieringen av oligodendrocytter. Flere 

postmortemstudier og bildestudier av hjernen peker på oligodendrocyttabnormaliteter og 

affeksjon av myelin som en mekanisme i en rekke psykiatriske sykdommer, inkludert 

schizofreni (59, 60), og unormal oligodendrocyttfunksjon er postulert som en primær 

etiologisk mekanisme i schizofreni. NRG1 er også antydet å spille en rolle i myelin og glia, og 

antas å fungere i en felles eller relatert signalvei med DISC1 (60).   

DISC1 interagerer også med UCR2-domentet av PDE4B, et gen som i en metaanalyse av fem 

ulike studier har flere SNP’er som er assosiert med schizofreni. Dog oppnådde ikke genet 

genomvid signifikans i siste GWAS. PDE4B deltar i cAMP-signaleringsprosessen ved å 

inaktivere cAMP spesifikt, og det spekuleres således om ulike varianter av PDE4B kan føre 

til dysfunksjon av cAMP-signalering og slik mediere psykiatrisk sykdom, eventuelt ved 

interaksjon med DISC1(61).  

Innenfor hver psykiatrisk diagnose finnes en betydelig heterogenitet, og mange symptomer 

overlapper mellom ulike tilstander. Det er heller ikke alltid en klar grense mellom sykt og 

normalt, og det er ikke sjeldent at pasienter presenterer med trekk fra mer enn én psykiatrisk 

sykdom. Det er akkumulerende evidens som støtter en biologisk overlapp mellom 

psykiatriske sykdommer. (48). Enkelte gener implisert i visse psykiatriske tilstander har vist å 

være signifikante med andre tilstander også, som gir muligheten for at et gen kan uttrykke 

flere fenotyper, et fenomen som kalles genetisk pleiotropi (62). Sterkest er sammenhengen 

mellom bipolar lidelse og schizofreni, som har flere gener som er assosiert med begge 

tilstandene. Blant dem er SLC6A4 og TPH1, gener som regulerer det serotonerge system, 

førstnevnte som en transkripsjonell regulator av serotonin, sistnevnte som det 

hastighetsbegrensende enzymet som katalyserer biosyntesen av serotonin. Andre gener med 

slik sammenheng er DRD4, en G-proteinkoblet reseptor som inhiberer adenylyl syklase og er 

sentral i nevronal signalering i hjernens mesolimbiske system, MTHR, som spiller viktig rolle 

i biosyntesen av purin og thymidylat, metylering av DNA og aminosyrer og visse 

nevrotransmitterfunksjoner, DAOA, som er involvert i glutamaterg transmisjon, og Val-allelet 

til BDNF, som har en direkte påvirkning på nevronvekst og plastisitet i frontallapp, 

hippocampus og amygdala (62). Andre gener med rapportert overlapp er ANK3, NCAN og, 

som tidligere nevnt, ZNF804A og CACNA1C (48).  

Det er også rapportert at negative og positive symptomer ser ut til å være påvirket av vidt 

distinkte genetiske faktorer, noe som underbygger antakelsen at kliniske manifestasjoner kan 
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ha tilgrunnleggende, spesifikke biologiske baner. En liten metaanalyse undersøkte assosiasjon 

mellom gener og symptomgrupper fremfor sykdom, og fikk signifikant resultat med NKAIN2, 

LSM6, GLRA1, G3BP1 og BCAT1 på negative symptomer og NRG1, KIAA1430 og 

PHACTR3 på positive symptomer (42). En svakhet ved studien er at ved symptomskåring var 

det vanskelig å kontrollere for effektene av medikasjon. 

Som omtalt tidligere, nevner sjelden variant-modellen om sjeldne (forekomst under 1 % av 

pasientpopulasjonen), men høyt penetrante CNV’er som en betydningsfull risikofaktor. Disse 

krever utvalg på 10-20 000 for å oppdages, men til gjengjeld har de sterk effekt på økningen i 

risiko, med store OR, mellom 2 og 50. Det sees også en sammenheng, jo høyere risikoøkning, 

jo sjeldnere er tilstanden (26). En nylig gjennomgang av Kirov (2015) peker på 11 

gjennomgående statistisk signifikante CNV’er, hvor 6 er delesjoner (1q21.1, NRXN1, 3q29, 

15q11.2, 15q13.3 (FAN1) og 22q11.2) og 5 er duplikasjoner (1q21.1, 7q11.23, 15q11.2-q13.1, 

16p13.1 og 16p11.2) (26). En annen studie som undersøker protein-protein-interaksjoner viser 

at proteinprodukter av genene interagerer i et molekylært nettverk, og ved funksjonsanalyse 

avdekket at aktuelle CNV’er assosiert med schizofreni hadde mest innvirkning på synaptisk 

transmisjon. Mens NRXN1 ved siste GWAS ikke viser genomvid signifikans, viste en 

metaanalyse av nesten 4000 kasus og 4000 kontroller overraskende nok at en sjelden 

missense-mutasjon-variant kan ha en protektiv effekt ovenfor schizofreni. Mens NRXN1-

mutasjoner kan drastisk endre balansen mellom eksitasjon og inhibisjon, antas at enkelte 

mutasjoner kan ha en kompenserende, protektiv effekt mot schizofreni (63). 

4.3 Metodologiske utfordringer 

Evnen til å oppdage risikovarianter avhenger av effektstørrelsen, frekvens i populasjonen og 

utvalgets statistiske kraft, som øker med utvalgets størrelse (27). En stor svakhet ved studiene 

før GWAS-epoken var at grunnet store kostnader knyttet til sekvensering og andre 

molekylærgenetiske metoder, la det begrensninger på utvalgsstørrelsen, som igjen ga studiene 

lav statistisk kraft. Dette ga en del type I-feil (falsk positive funn), og samtidig ikke nok til å 

få signifikante utslag på gener som etter inklusjonen av større utvalg har vist genomvid 

signifikans (33). Utfordringen ligger dermed i å få store nok utvalg. Etter innføringen av 

betydelig mer kostnadseffektive metoder for å sekvensere større genområder, samt initiativer 

som The Human Genome Project, The International HapMap Project, The 1000 Genomes 

Project og ENCODE, har det økt kunnskapen om det humane genom, og ikke minst genetisk 
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variasjon, dramatisk og åpnet for at vi i dag undersøker hele genomet i betydelig større utvalg 

og gitt data med mye større sikkerhet enn tidligere (64). Siste store GWAS hadde 36 989 

kasus og 113 075 kontroller. Til sammenlikning er BMI undersøkt i 250 000 personer, mens 

tallet er over 180 000 når det gjelder høyde, hva gjelder genetikk. Det er med andre ord behov 

for ytterligere større utvalg for å øke kvaliteten på funnene (27, 65).  

En statistisk utfordring er å sette riktig P-verditerskel for signifikans. For lav P-verdi kan gi 

type I-feil, som er for mange falsk positive, mens en for høy P-verdi kan gi type II-feil, dvs. 

for mange falsk negative, hvilket unnlater å fange opp signifikante kandidatgener (27). Det 

foreligger bred konsensus om P = 5×10
−8

 som terskel (30), men det antas også at det finnes 

mange flere gener som spiller en liten risiko, som ikke fanges opp med en slik P-verdi (27). 

GWAS studerer kun assosierte gener, og tar ikke høyde for gen-gen-interaksjoner, gen-miljø-

interaksjoner og epigenetiske mekanismer, som DNA-metylering og histonmodifisering, som 

er temaer som faller utenfor rammen av denne oppgaven, men spiller viktige roller for 

ekspresjon av gener, og dermed utviklingen av sykdom (66), og understreker viktigheten av å 

integrere flere forskningsplattformer som biologiske beregningsmodeller, epigenetikk, 

genomikk, fenotypestudier, bildestudier mm. for en integrert forståelse (67). 

Diagnosesetting byr på utfordringer i å finne riktig utvalg til studier. Da diagnosene ikke 

baserer seg på underliggende biologiske mekanismer, men syndromer, er det en betydelig 

sannsynlighet at man i studier undersøker en heterogen gruppe med ulike 

sykdomsmekanismer, men lik presentasjon. En somatisk parallell er kraftig hoste, som ved 

biologiske tester nå kan skilles ut i viral pneumoni, lungetuberkulose og lungekreft, som alle 

krever vidt forskjellig behandling (68). Schizofreni har mye overlapp med andre psykiatriske 

diagnoser, særlig bipolar lidelse, til dels grunnet stor heterogenitet og til dels grunnet 

tilstedeværelsen av psykotiske symptomer i andre diagnosegrupper. Det jobbes med å 

redefinere psykiatriske diagnoser i mer meningsfulle grupper basert på nyere biologiske funn, 

deriblant en gruppe som ved statistiske metoder redefinerte psykosene i tre biologisk definerte 

kategorier kalt «biotyper» (68) og en annen gruppe jobber med å reklassifisere psykiske 

lidelser basert på genetikk, fysiologi og nevronale koblinger (57). En slik endring vil trolig 

kunne gagne fremtidige studier. 
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5 Konklusjon 

Schizofreni er en lidelse med multifaktoriell etiologi. Med en heritabilitet på 60-80 % er det 

uten tvil en betydelig genetisk faktor, og i flere tiår har det vært en iherdig innsats fra 

forskningsmiljøer over hele verden for å avdekke den genetiske faktoren og gjennom det 

forstå de nevrobiologiske mekanismer som ligger til grunn.  

Det var ikke før introduksjonen av GWAS, som langt på vei har latt seg gjøre grunnet 

teknologiske nyvinninger og overgangen fra mindre og konkurrerende forskningsgrupper til 

store samarbeid i forskningskonsortier hvor materiale deles imellom, at forskningen har skutt 

fart, og med undersøkelse av et enormt antall mennesker har man kunnet avdekke små 

risikofaktorer med stor statistisk kraft. Dette gir kandidatgener som med mye større sikkerhet 

spiller en rolle i etiologien og patogenesen av schizofreni, og nærmere forskning av de 

molekylære mekanismene knyttet til genene kan bringe oss nærmere svaret på hvordan 

schizofreni oppstår, og åpne for nye terapeutiske angrepspunkter og nye legemiddelklasser 

med mer presis virkning og færre bivirkninger. 

En definitiv konklusjon kan ikke trekkes enda, da mye gjenstår for å forstå mekanismene, 

Like fullt peker evidensen mot at schizofreni er en nevroutviklingsforstyrrelse med en sterk 

genetisk komponent, der forstyrrelser i nevrogenese, synapsefunksjon og nevronal signalering 

spiller en sentral rolle. Tre mekanismer peker seg ut i særdeleshet: glutamaterg 

nevrotransmisjon, spenningsavhengige kalsiumkanaler og immunsystemet. I tillegg peker 

mye mot miRNA-regulering av gener som en sentral, men lite forstått mekanisme, og de 

novo-mutasjoner som en sjelden, men veldig betydningsfull faktor. 

Enda større GWAS og mer avanserte sekvenseringsteknikker i fremtiden vil kunne tilføre 

større mengder data, som både vil redusere antall falsk negative funn og oppdage flere gener, 

samt legge grunnlaget for forskning som avdekker stadig mer av de underliggende genetiske 

og nevrobiologiske mekanismene bak schizofreni. 
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