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Odziedziczalność cech układu nerwowego

Włodzimierz Oniszczenko1
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

HERITABILITY OF NERVOUS SYSTEM PROPERTIES

Summary. The purpose of the behavioral genetic study was to explore relative influence of genetic and environmental factors 
on individual differences in nervous system properties as measured by the PTS in Polish adolescents. The twin sample was 
composed of 120 MZ and 76 DZ same sex pairs, ranging in age from 16 to 20 years. The average age of the twins was 17.80 
years (SD = 1.41 years). Zygosity for each same-sex twin pair was determined through self reported similarities and 
differences using The Questionnaire of Twins Physical Resemblance. Subjects were asked to complete the Pavlovian 
Temperament Survey (PTS) constructed by Strelau, Angleitner, and Zawadzki to assess the three basic nervous system 
properties: Strength of Excitation, Strength of Inhibition, and Mobility of Nervous Processes. The data analyses involved 
subjecting the data to model fitting procedures using LISREL7 methods. For all three PTS scales, the largest component of 
variance was that of nonshared environment, which explains from 48 to 62% of the variance. From 38 to 52% of the total 
variation was attributable to genetic sources. The shared environment were not found to contribute to the trait variability in a 
significant way. Falconer's heritability index varied from 0.50 to 0.82 depending on the trait considered.

WPROWADZENIE

Celem badań przedstawionych w tym artykule było określenie wkładu czynników genetycznych 
i środowiskowych w różnice indywidualne w zakresie podstawowych cech układu nerwowego, ujętych w teorii 
podstawowych właściwości układu nerwowego (WUN) według I. P. Pawłowa (Pawłow, 1952; Strelau, 1974; 
1985).
Teoria WUN stanowiła punkt wyjścia do wielu badań nad podstawowymi właściwościami układu nerwowego 
i ich funkcjonalnym znaczeniem. Prace podejmowane na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat doprowadziły 
do teoretycznych modyfikacji pierwotnej wersji tej teorii oraz rozwoju nowych metod badawczych, opartych 
przede wszystkim na rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu metodą EEG (Niebylicyn, 1976; Tiepłow, 1985; 
Rusałow; 1979; Anochin, 1979; Strelau, 1974; 1985; Mierlin, 1986; zob. także Bodunow, 1993). Teoria WUN 
w konwencji pawłowowskiej odnosi się do podstawowych cech układu nerwowego, takich jak siła procesu 
pobudzenia, siła procesu hamowania i ruchliwość procesów nerwowych. Te trzy właściwości, przejawiając się 
w zachowaniu, określają przede wszystkim jego formalną charakterystykę. Można je traktować jako konstrukty 
teoretyczne, wyjaśniające „inter-indywidualną zmienność dynamiki zachowania” (Bodunow, 1993, s. 300), która 
wyraża się w szybkości i intensywności reakcji (zachowania). Z punktu widzenia psychologa szczególnie 
interesujące są właśnie behawioralne przejawy podstawowych właściwości układu nerwowego. Siła procesu 
pobudzenia przejawia się w tych wszystkich zachowaniach, które świadczą o zdolności jednostki do długotrwałe-
go wysiłku i efektywnego działania w warunkach obciążenia (stresu) bez przechodzenia w stan hamowania 
ochronnego, wyrażającego się m.in. brakiem reakcji adekwatnych do siły bodźca. Z kolei siła procesu hamowania 
wyraża się w zachowaniach polegających na powstrzymywaniu się od jakichkolwiek reakcji, odraczaniu 
i przerywaniu czynności wtedy, kiedy jest to konieczne. Ruchliwość procesów nerwowych wyraża się w zdolności 
jednostki do szybkiej zmiany zachowania adekwatnie do zmieniających się warunków, jak również do szybkiego, 
adekwatnego reagowania na zmiany w otoczeniu. Czwartą cechą układu nerwowego jest równowaga procesów 
nerwowych. Cecha ta, wyrażająca się stosunkiem siły procesu pobudzenia do siły procesu hamowania, 
odzwierciedla relacje pomiędzy dwiema podstawowymi właściwościami układu nerwowego. Równowaga 
procesów nerwowych jest cechą wtórną, której nie mierzy się bezpośrednio (Strelau, 1974; Strelau, Zawadzki, 
Angleitner, 1995).
Wyodrębnienie podstawowych właściwości układu nerwowego, przejawiających się w zachowaniu, pozwoliło na 
skonstruowanie narzędzia (kwestionariusza), które umożliwia diagnozę WUN. Dzięki temu tradycyjne, 
laboratoryjne metody pozwalające mierzyć właściwości układu nerwowego zostały uzupełnione o technikę 
psychometryczną osadzoną w kontekście teoretycznym wynikającym bezpośrednio z teorii Pawłowa, która 

1 Adres do korespondencji: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5 m. 7, 00-183 Warszawa.
Badania przedstawione w artykule zostały sfinansowane przez Komitet Badań Naukowych w ramach projektów badawczych 
nr 111089102 „Genetyczne uwarunkowanie i struktura temperamentu młodzieży i dorosłych” oraz częściowo przez 
1H01F06609 „Wpływ cech temperamentalno-osobowościowych na interakcję genotypu i środowiska warunkującą stan zdrowia 
człowieka: podejście genetyczne”.
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umożliwia ilościową charakterystykę podstawowych WUN (Strelau, 1974; 1982; 1992; Strelau, Zawadzki, 
Angleitner, 1995).
W badaniach behawioralno-genetycznych istotne są założenia dotyczące fizjologicznych mechanizmów 
podstawowych właściwości układu nerwowego. Paradoksalnie hipotezy dotyczące tych mechanizmów 
sformułowane zostały przez neopawłowistów (sam Pawłow nie dokonał opisu fizjologicznych podstaw 
wyodrębnionych przez siebie właściwości układu nerwowego). Tiepłow i Niebylicyn zdefiniowali podstawowe 
właściwości układu nerwowego w kategoriach neurofizjologicznych przejawów funkcjonowania mózgu. 
Szczególne znaczenie przypisywali złożonym mechanizmom mózgowym, a zwłaszcza wzajemnym związkom 
pomiędzy ośrodkami korowymi i podkorowymi, zwłaszcza układowi siatkowatemu, który odgrywa zasadniczą 
rolę w procesach regulacji aktywacji (Niebylicyn, 1976). Takie podejście teoretyczne i empiryczne do 
podstawowych właściwości układu nerwowego uzasadniało podjęcie badań podstawowej czynności 
bioelektrycznej mózgu metodą EEG w celu opisania i wyjaśnienia złożonych neurofizjologicznych podstaw 
WUN. Prace te były kontynuowane przez W. M. Rusałowa, który uzupełnił tradycyjną metodę EEG o badanie 
tzw. potencjałów wywołanych mózgu (Ciarkowska i in., 1986). Rusałow, reprezentujący podejście systemowe do 
badań neurofizjologicznych podstaw WUN, podobnie jak wcześniej Niebylicyn, rozważa właściwości układu 
nerwowego zarówno na poziomie neuronalnym, jak i na poziomie złożonych struktur mózgowych. Według tego 
autora, neurofizjologiczne podstawy WUN obejmują także trzeci poziom, związany z integracją procesów 
nerwowych w całym mózgu. Zdaniem Rusałowa, ten najwyższy poziom organizacji funkcjonowania mózgu 
stanowi klucz do zrozumienia fizjologicznych podstaw różnic indywidualnych w zakresie formalnych 
charakterystyk zachowania (Rusałow, 1979). Niezależnie od tego, jakie mózgowe mechanizmy stanowią 
neurofizjologiczną podstawę WUN, można oczekiwać, że podstawowe cechy układu nerwowego będą 
charakteryzować się stosunkowo wysokim stopniem dziedziczenia. Genotyp każdej jednostki przejawia się 
bowiem zarówno w jej właściwościach morfologicznych, jak i fizjologicznych.
Zgodnie z definicją (Plomin i in., 1997), stopień odziedziczalności stanowi opisową statystykę, która odnosi się do 
tej części obserwowalnej wariancji danej cechy, która może być przypisana różnicom genetycznym pomiędzy jed-
nostkami w określonej populacji i w określonym czasie. Wynika stąd, że wskaźnik odziedziczalności zmienia się 
wraz ze zmianą czynników genetycznych i środowiskowych. Zmiany, o których mowa, wynikają przede 
wszystkim z ruchów migracyjnych ludności, zmian wzorców doboru partnerów, zmian makrospołecznych 
w poziomie rozwoju socjoekonomicznego itp. Kiedy udział czynników genetycznych w wariancji fenotypowej 
wzrasta (albo udział czynnika środowiskowego maleje), wtedy wzrasta też poziom odziedziczalności. Odwrotnie 
dzieje się wtedy, gdy maleje udział czynników genetycznych w ogólnej wariancji fenotypowej cechy albo wzrasta 
znaczenie czynników środowiskowych – wtedy poziom odziedziczalności danej cechy obniża się. Zmiany, 
o których mowa, mogą także wynikać z określonej relacji pomiędzy genotypem a środowiskiem. Trzeba bowiem 
pamiętać, że pomiędzy genotypem a środowiskiem występują złożone zależności (kowariancja i interakcja), które 
wywierają istotny wpływ na rozwój człowieka (Oniszczenko, 1997).
Tradycyjne oszacowanie współczynnika odziedziczalności cechy, oparte na korelacjach cech wewnątrz par 
badanych bliźniąt MZ i DZ, dokonywane jest metodą Falconera – poprzez podwojenie różnicy współczynników 
korelacji cech w parach bliźniąt MZ i DZ (Oniszczenko, 1997). Wskaźnik h2 – odziedziczalność w szerokim 
rozumieniu – umożliwia ocenę wkładu niezróżnicowanych czynników genetycznych, ale także środowiskowych, 
w ogólną wariancję cechy. Na przykład współczynnik odziedziczalności cechy obliczony metodą Falconera 
i równy 0,40 oznacza, że czynniki genetyczne wyjaśniają 40% wariancji cechy, a środowiskowe – 60% tej 
zmienności. Współcześnie wykorzystuje się metodę dopasowania modelu (model-fitting), która umożliwia 
włączenie do jednej analizy wyników pochodzących z różnych typów badań (bliźnięta, rodziny adopcyjne) 
i symultaniczne oszacowanie wkładu każdego ze zróżnicowanych czynników – genetycznych i środowiskowych – 
w ogólną wariancję fenotypową badanej cechy lub cech. Testowane modele obejmują addytywny czynnik 
genetyczny (A), odnoszący się do międzypokoleniowej transmisji genetycznej związanej z podobieństwem 
rodzice-dzieci (odziedziczalność w wąskim rozumieniu), oraz nieaddytywne składniki genetyczne (D), odnoszące 
się do interakcji pomiędzy różnymi allelami tego samego genu u danego osobnika, mającymi to samo 
umiejscowienie w chromosomie (dominacja) albo różne loci (epistaza). Oprócz składników genetycznych testuje 
się wpływ czynników pozagenetycznych, w tym przede wszystkim czynnika wspólnego środowiska (C), 
związanego ze wspólnymi doświadczeniami osób w rodzinie, które powodują, że spokrewnieni ze sobą ludzie 
stają się do siebie podobni, oraz wpływ specyficznego środowiska (E) wynikający z indywidualnych doświadczeń 
środowiskowych, różnych dla osób o odmiennej wrażliwości na bodźce środowiskowe. Czynnik ten, obejmujący 
także błąd pomiaru, związany jest z powstawaniem różnic pomiędzy osobami spokrewnionymi genetycznie 
(Oniszczenko, 1997).
Jedyne jak dotychczas badania genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic indywidualnych w zakresie 
WUN w populacji polskiej wykonali Strelau, Oniszczenko i Zawadzki (1994). Badania te, przeprowadzone na 
grupie bliźniąt monozygotycznych MZ i dyzygotycznych DZ w wieku 21-60 lat wychowywanych razem wykazały, 
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że czynniki genetyczne wyjaśniają od 15 (ruchliwość procesów nerwowych) do 39% (siła procesu pobudzenia) 
zmienności cech, a czynniki środowiskowe – od 61 do 85% wariancji. Dane dotyczące tych samych cech, 
pochodzące z badań przeprowadzonych na próbie dorosłych bliźniąt MZ i DZ w wieku 14-80 lat w populacji 
niemieckiej (Angleitner i in., 1995), wskazują na odziedziczalność cech mierzonych kwestionariuszem PTS (h2 

Falconera) od 0,44 (siła procesu hamowania) do 0,80 (ruchliwość procesów nerwowych). Poza cytowanymi, 
brakuje innych badań, które dostarczyłyby danych na temat udziału czynników genetycznych i środowiskowych 
w wariancji cech mierzonych kwestionariuszem PTS w młodszej populacji. Ten fakt skłonił nas do podjęcia 
kolejnych badań. Ich celem było określenie wkładu czynników genetycznych i środowiskowych w zmienność cech 
temperamentu, opisanych w teorii podstawowych właściwości układu nerwowego w populacji młodzieży w wieku 
16-20 lat. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, jaką część wariancji mierzonych cech w populacji młodzieży 
można wyjaśnić wpływem czynników genetycznych oraz środowiskowych.

MODEL BADA  BEHAWIORALNO-GENETYCZNYCHŃ

W badaniu wykorzystaliśmy schemat badawczy bliźniąt MZ i DZ wychowywanych razem (Oniszczenko, 1997). 
Jak już wspomniano, znacznie dokładniejsza – w porównaniu z klasycznym współczynnikiem odziedziczalności 
cech i zalecaną w badaniach genetycznych – jest analiza wyników badania metodą dopasowania modeli (Neale, 
Cardon, 1992). Dostarcza ona bezpośredniej informacji na temat udziału czynników genetycznych 
i środowiskowych w ogólnej wariancji badanych cech oraz pozwala sprawdzać względne dopasowanie różnych 
modeli. Modele te oparte są na przewidywaniach wynikających z ilościowej genetyki zachowania, odnoszących 
się do czynników mających udział w podobieństwie bliźniąt. W badaniach bliźniąt wychowywanych razem 
założenia dotyczące składników wariancji są następujące: MZ = (Va + Vd + C)/Vp oraz DZ = (1/2Va + 1/4Vd + 
C)/Vp, gdzie Va = wariancja addytywna, Vd = wariancja nieaddytywna (dominacja i epistaza), C = wspólne dla 
członków danej rodziny środowisko i Vp = ogólna wariancja fenotypowa. Bliźnięta MZ mają wszystkie wspólne 
geny, natomiast bliźnięta DZ mają po 50% genów wspólnych. Ponadto bliźnięta DZ mają tylko 1/4 wspólnej 
genetycznej wariancji nieaddytywnej, wynikającej z dominacji (interakcja alleli genów o tej samej lokalizacji 
chromosomalnej) oraz w mniejszym stopniu z epistazy (interakcja genów o różnej lokalizacji chromosomalnej), 
podczas gdy w przypadku bliźniąt MZ cała wariancja nieaddytywna jest wspólna. Zarówno bliźnięta MZ, jak 
i DZ wychowywane razem mają wspólne środowisko rodzinne. Z kolei czynnik specyficznego środowiska (E) – 
zawierający także błąd pomiaru – nie ma udziału w kształtowaniu podobieństwa bliźniąt, a tylko w różnicach 
pomiędzy nimi, zatem nie został uwzględniony w podanych wyżej równaniach, ale jest uwzględniony w modelo-
waniu. Zatem ostateczne założenia do modelu można sformułować następująco:
P = A + D + C + E
Wynik fenotypowy P stanowi sumę czterech niezależnych czynników, które się na niego składają. Czynnik 
A odnosi się do addytywnego wpływu genetycznego, czynnik D oznacza nieaddytywny wpływ genetyczny (w tym 
przypadku tylko wpływ dominacji), czynnik C odnosi się do wpływu wspólnego środowiska, a czynnik E – do 
wpływu specyficznego środowiska. Addytywny czynnik genetyczny obejmuje jednogenowe wpływy sumujące się 
w kolejnych genach i mające udział w podobieństwie rodzice-dzieci. Dominacja odnosi się do interakcji pomiędzy 
różnymi allelami tego samego genu (bliźnięta MZ mają wspólne wszystkie efekty dominacji jako następstwo ich 
w pełni wspólnego wyposażenia genetycznego, natomiast bliźnięta DZ mają wspólnych średnio tylko 25% efek-
tów dominacji). Efekt wspólnego środowiska pochodzi ze wspólnych doświadczeń osób w rodzinie i powoduje, że 
spokrewnione ze sobą osoby stają się do siebie podobne. Wpływ specyficznego środowiska wynika 
z indywidualnych doświadczeń (różnych dla osób o odmiennej wrażliwości na bodźce środowiskowe) i powoduje 
różnice pomiędzy spokrewnionymi genetycznie osobami. Składnik specyficznego środowiska zawiera także 
wariancję błędu. Tak więc w wariancji fenotypowej (P) można wyodrębnić elementy składowe: V(P) = V(A) + 
V(D) + V(C) + V(E) odnoszące się do wariancji składników wymienionych wyżej i traktowanych jako zmienne 
ukryte. Dodatkowe założenia odnoszące się do tego modelu obejmują brak wariancji związanej z korelacją lub 
interakcją pomiędzy genotypem a środowiskiem, odniesienie wpływów nieaddytywnych wyłącznie do dominacji 
(z pominięciem epistazy), wspólny efekt środowiskowy równoważny dla bliźniąt w parach MZ i DZ oraz brak 
wpływu doboru partnerów (rodziców) na mierzone cechy temperamentu. Testowany model genetyczny 
przedstawia rys. 1.

Model ten bierze pod uwagę addytywne działanie genów (parametr h), wpływ wspólnego środowiska bliźniąt 
(parametr c), wpływ specyficznego środowiska powodującego różnice pomiędzy bliźniętami (parametr e) oraz 
wpływ nieaddytywnych czynników genetycznych (parametr d), traktowanych jako zmienne ukryte (latentne).
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Z przedstawionego na rys. 1 schematu wynika, że fenotyp bliźniąt stanowi sumę wpływów trzech ukrytych 
(latentnych) zmiennych, tj. genotypu (G), wspólnego środowiska C i specyficznego środowiska (E) z 
uwzględnieniem błędu pomiaru. Podstawowy model ścieżkowy dla par bliźniąt MZ i DZ (Loehlin, 1992) zakłada, 
że korelacja genetyczna pomiędzy bliźniętami monozygotycznymi (MZ) równa jest 1, natomiast korelacja 
genetyczna pomiędzy bliźniętami dyzygotycznymi (DZ) wynosi 0,50. W modelu podstawowym wpływ genotypu 
(G) na badane cechy fenotypowe obejmuje tylko wpływ addytywny. Jeśli wziąć pod uwagę także czynniki 
nieaddytywne (głównie epistazę), to wtedy korelacja w zakresie tego czynnika pomiędzy bliźniętami MZ wynosić 
będzie 1, a pomiędzy bliźniętami DZ 0,25.
W odniesieniu do środowiska model ścieżkowy zakłada wpływ środowiska wspólnego na zróżnicowanie 
fenotypowe cech taki sam w parach bliźniąt monozygotycznych i dyzygotycznych (zgodnie z założeniem 
o ekwiwalentności wpływów wspólnego środowiska w parach bliźniąt MZ i DZ). Innymi słowy, korelacja 
w zakresie tego czynnika pomiędzy bliźniętami w parach MZ i DZ równa jest 1. Wpływ specyficznego środowiska 
jest odmienny w stosunku do każdego z bliźniąt zarówno w parach MZ, jak i DZ (zakładana korelacja tego 
czynnika pomiędzy bliźniętami zarówno MZ, jak i DZ wynosi 0).
Wyniki wielu badań odnoszących się do wkładu czynników genetycznych i środowiskowych w zróżnicowanie 
cech temperamentu i osobowości pozwalają sformułować kilka ogólnych wniosków. W odniesieniu do szerokiego 
zakresu cech temperamentu i osobowości potwierdzono istotny wkład czynników genetycznych w ich wariancję 
fenotypową. Największy wkład wnosi czynnik addytywny, odzwierciedlający sumę wpływów genetycznych 
związanych z dziedzicznością i dziedziczeniem. Udział czynników nieaddytywnych (dominacja i epistaza) jest 
marginalny i odnosi się tylko do nielicznych cech. Czynniki genetyczne – w szerokim rozumieniu – wyjaśniają 
poniżej 50% wariancji fenotypowej badanych cech, natomiast znaczący udział w determinowaniu ich zmienności 
ma środowisko. Najważniejszym niegenetycznym źródłem wariancji cech jest specyficzne środowisko związane 
z indywidualnym doświadczeniem jednostki. Czynnik specyficznego środowiska, obejmujący także błąd pomiaru, 
wyjaśnia w przypadku wielu cech więcej niż połowę ich wariancji. Wspólne środowisko na ogół nie wnosi wcale 
lub wnosi tylko w niewielkim stopniu wkład do ogólnej wariancji fenotypowej cech osobowości i temperamentu 
(zob. np. Loehlin, 1992; Strelau, 1998; Oniszczenko, 1997).

HIPOTEZY

Opierając się na powyższych przesłankach, sformułowane zostały cztery hipotezy do naszych badań:
1. Jeśli wariancję fenotypową badanych cech temperamentu przyjąć za 100%, to w odniesieniu do wszystkich 
badanych wymiarów należy oczekiwać, że łączny wkład czynników genetycznych w wariancję tych cech 
(odziedziczalność w szerokim rozumieniu) wynosić będzie nie więcej niż 50%. 
2. Proporcjonalny udział czynników addytywnych (odziedziczalność w wąskim rozumieniu) w ogólnej wariancji 
fenotypowej badanych cech będzie większy w porównaniu z czynnikami nieaddytywnymi (dominacja i epistaza).
3. W odniesieniu do wszystkich badanych cech temperamentu należy oczekiwać, że udział czynników 
środowiskowych (wspólnych i specyficznych) w wariancji fenotypowej tych cech będzie większy w porównaniu 
z łącznym udziałem czynników genetycznych.
4. Proporcjonalny udział specyficznych czynników środowiskowych w ogólnej wariancji fenotypowej badanych 
cech temperamentu będzie większy w porównaniu z czynnikiem wspólnego środowiska lub też czynnik 
wspólnego środowiska nie będzie miał udziału w wariancji badanych cech temperamentu.
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METODA BADAŃ

Osoby badane
W badaniu wzięło udział (oddało kompletne kwestionariusze) 196 par bliźniąt w wieku od 16 do 20 lat 
wychowywanych razem (M = 17,80; SD = 1,41), w tym 120 par MZ (68 żeńskich i 52 męskie) oraz 76 par DZ (42 
żeńskie i 34 męskie). Średni wiek bliźniąt MZ wynosił 17,80 (SD = 1,44), a bliźniąt DZ – 17,79 (SD = 1,37). 
Istotność różnicy wieku pomiędzy bliźniętami MZ i DZ sprawdzano testem t-Studenta (t = 0,05; n.i.).
Diagnoza zygotyczności została dokonana na podstawie wyników badań Kwestionariuszem Fizycznego 
Podobieństwa Bliźniąt (Oniszczenko, Rogucka, 1996). Zygotyczność bliźniąt została określona na podstawie 
trzech wskaźników: naturalnego koloru włosów, kształtu płatków usznych oraz mylenia bliźniąt przez rodziców, 
krewnych oraz osoby obce. W ostatecznej diagnozie bliźniąt zdecydowaliśmy się zastosować układ tylko trzech, 
dobranych eksperymentalnie wskaźników (zamiast sześciu), ponieważ analiza dyskryminacyjna wykazała, że 
pozwalają one trafnie sklasyfikować wszystkie (100%) męskie pary bliźniąt oraz 95,83% par żeńskich 
(Oniszczenko, Bodunow, Rogucka, 1995).

Diagnoza cech uk adu nerwowegoł
Podstawowe właściwości układu nerwowego: siłę procesu pobudzenia (SPP), siłę procesu hamowania (SPH) 
i ruchliwość procesów nerwowych (RPN) mierzono Kwestionariuszem Temperamentu PTS, skonstruowanym 
przez Strelaua, Angleitnera i Zawadzkiego (1995). Kwestionariusz ten zawiera 57 pozycji, po 19 w każdej skali. 
Osoby badane ustosunkowują się do twierdzeń zawartych w pozycjach, wybierając jedną spośród czterech 
możliwych odpowiedzi (1 - zdecydowanie zgadzam się, 2 - raczej zgadzam się, 3 - raczej nie zgadzam się i 4 - 
zdecydowanie nie zgadzam się). Opierając się na wynikach surowych pomiaru podstawowych właściwości 
układu nerwowego Kwestionariuszem Temperamentu PTS, można także określić wskaźnik równowagi procesów 
nerwowych jako stosunek siły procesu pobudzenia do siły procesu hamowania.

Analiza statystyczna
Oszacowania parametrów poszczególnych składników ogólnej wariancji badanych cech dokonano za pomocą 
programu LISREL7 (Joreskog, Sorbom, 1989; Boomsma, Molenaar, 1986) w odniesieniu do prostego 
jednozmiennowego modelu genetycznego (Heath i in., 1989).
Program LISREL pozwala oszacować wkład wspomnianych składników modelu (tj. względny wpływ czynników 
A, C i E) w kowariancję cech pomiędzy bliźniętami. Do tego celu zastosowaliśmy dopasowanie modeli do 
kowariancji cech w parach bliźniąt MZ i DZ metodą maksymalnego prawdopodobieństwa, wykorzystując 
obserwowane wartości średnich kwadratów wewnątrz i pomiędzy badanymi parami bliźniąt. Aby oszacować 
oddzielnie wkład wariancji związanej z genetycznymi czynnikami addytywnym i nieaddytywnymi oraz 
wspólnym środowiskiem, czynniki te nie mogą być włączone razem do tego samego modelu (Heath i in., 1989). 
Konieczne jest więc analizowanie specyficznych modeli, które nie obejmowałyby wszystkich tych parametrów 
łącznie. W naszych badaniach testowanych było zatem sześć różnych modeli: ACE, ADE, AE, DE, CE 
i E. Modele były dopasowywane do matrycy kowariancji par bliźniąt MZ i DZ. Poziom dobroci dopasowania 
(goodness-of-fit) modeli (pełnego, obejmującego wszystkie parametry, i zredukowanych, w których eliminuje się 
poszczególne składniki) metodą maksymalnego prawdopodobieństwa oceniany jest przede wszystkim na 
podstawie statystyki χ2. Test ten służy do oceny stopnia dopasowania modelu do matrycy kowariancji, opartej na 
otrzymanych rezultatach pomiaru cech (ściślej – do oceny braku dopasowania). Znaczący wzrost wartości χ2 

oznacza gorsze dopasowanie testowanego modelu. Jeśli natomiast wartość χ2 jest mała przy wartości p > 0,05, 
wtedy uznaje się, że dany model jest zgodny z otrzymanymi wynikami. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że test 
χ2 używany jest w tej analizie do wykazania braku dopasowania modelu do matrycy kowariancji. Dlatego 
wysoka wartość testu i niska p informują o braku dopasowania modelu – i odwrotnie (Loehlin, 1992).
Zastosowanie statystyki χ2 wymaga spełnienia kilku warunków: rozkład mierzonych zmiennych powinien być 
normalny, model powinien być odnoszony do matrycy kowariancji, a nie korelacji, i wreszcie liczebność badanej 
próby powinna być duża. Ponieważ warunki te, a zwłaszcza warunek normalności rozkładu, nie są zawsze 
spełnione, zatem obok χ2 proponuje się inne jeszcze wskaźniki dopasowania. Są nimi: wskaźnik GFI (Goodness-
of-Fit Index), którego wartość 1 wskazuje na idealne dopasowanie modelu, a wartość mniejsza od 0,8 – na słabe 
dopasowanie, oraz wskaźnik RMSR (Root Mean Square Residual) – oparty na reszcie z matrycy kowariancji. Im 
niższy jest wskaźnik RMSR, tym lepsze dopasowanie modelu. Trzecim, najczęściej stosowanym kryterium oceny 
dobroci dopasowania modeli, jest wskaźnik AIC (Akaike's Information Criterion). Wskaźnikiem tym 
posługujemy się wtedy, gdy badana próba jest mała lub tylko umiarkowanie duża (Cudeck, Henly, 1991). 
Wskaźnik AIC obliczany jest według następującego wzoru: AIC = χ2 – 2(df). Najlepiej dopasowany model cha-
rakteryzuje się najmniejszą wartością AIC, niekiedy nawet ujemną (Akaike, 1987; Heath i in., 1989). Ocena 
dopasowania modelu na podstawie większej liczby wskaźników zwiększa prawdopodobieństwo rzeczywistej 
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zgodności pomiędzy obserwowalnymi a przewidywanymi wynikami pomiaru.

Wyniki badań
Analiza wyników metodą dopasowania modeli uzupełniona została tradycyjnym pomiarem korelacji cech 
wewnątrz par bliźniąt MZ i DZ oraz analizą współczynników odziedziczalności cech (formuła h2 Falconera). Od 
niej rozpoczniemy prezentację wyników badań.
Współczynniki korelacji badanych cech temperamentu w parach bliźniąt MZ i DZ przedstawia tab. 1.
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Tabela 1.
Korelacje cech uk adu nerwowego wł  parach bli ni t MZ (N = 120) iź ą  DZ (N = 76)
oraz wspó czynniki odziedziczalno ci ł ś h2 Falconera

Cecha MZ DZ h2

Siła procesu pobudzenia 0,53 0,20 0,66

Siła procesu hamowania 0,44 0,19 0,50

Ruchliwość procesów nerwowych 0,41 0,00 0,82

Jak wynika z danych w tab. 1, w zakresie wszystkich mierzonych kwestionariuszem PTS cech układu 
nerwowego współczynniki korelacji w parach bliźniąt MZ są ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z parami 
bliźniąt DZ, przy czym stwierdzono brak korelacji pomiędzy bliźniętami DZ w zakresie ruchliwości procesów 
nerwowych. Współczynniki odziedziczalności h2 Falconera dla badanych cech wynoszą 0,66 (siła procesu 
pobudzenia), 0,50 (siła procesu hamowania), i 0,82 (ruchliwość procesów nerwowych).
Rezultaty analizy dopasowania pełnych (ACE, ADE) i zredukowanych (AE, DE, CE oraz tylko E) modeli 
obejmujących genetyczne i środowiskowe składniki zmienności fenotypowej cech do matrycy kowariancji cech 
temperamentu mierzonych kwestionariuszem PTS przedstawione zostały w tab. 2. Dobroć dopasowania modeli 
oceniana była na podstawie trzech parametrów AIC, GFI oraz RMSR, przy czym za kryterium wyboru najlepiej 
dopasowanego modelu posłużył wskaźnik AIC.

Tabela 2.
Wyniki analizy dopasowania pe nych ił  zredukowanych modeli do matrycy kowariancji
wyników pomiaru cech temperamentu kwestionariuszem PTS

Cecha/Model Wskaźniki dopasowania

χ2 df p AIC GFI RMSR

Siła procesu pobudzenia
ACE
ADE
AE
DE
CE
E

1,85
1,61
1,85
2,05
8,92
43,76

3
3
4
4
4
5

0,60
0,66
0,76
0,73
0,06
0,00

-4,15
-4,39
 6,15*
-5,95
 0,92
33,76

0,987
0,990*
0,987
0,984
0,941
0,952

3,18
3,48*
3,82
3,85
6,33
6,13

Siła procesu hamowania
ACE
ADE
AE
DE
CE
E

5,29
5,27
5,29
5,83
8,42
33,90

3
3
4
4
4
5

0,15
0,15
0,26
0,21
0,08
0,00

-0,71
-0,72
-2,71*
-2,17
0,42
23,90

0,940*
0,940*
0,940*
0,934
0,920
0,912

6,00
5,97*
6,00
6,02
6,88
6,72

Ruchliwość procesów nerwo-
wych
ACE
ADE
AE
DE
CE
E

4,10
2,47
4,10
2,47
9,29
13,61

3
3
4
4
4
5

0,25
0,48
0,39
0,65
0,05
0,00

-1,89
-3,53
-3,90
-5,53*
-1,29
13,61

0,956
0,973*
0,956
0,973*
0,926
0,979

6,41
5,11*
6,41
5,11*
8,12
4,66

* model o najlepszych parametrach dopasowania.
A = addytywny składnik genetyczny; D = nieaddytywny składnik genetyczny (dominacja i epistaza); C = wspólne środowisko; E = specyficzne środowisko z 
uwzględnieniem błędu pomiaru.

Jak wynika z danych przedstawionych w tab. 2, w odniesieniu do siły procesu pobudzenia oraz siły procesu 
hamowania najlepiej dopasowanym modelem (o najniższych wskaźnikach AIC) okazał się zredukowany model 
(AE), uwzględniający genetyczny składnik addytywny oraz czynnik specyficznego środowiska (zawierający także 
błąd pomiaru). W odniesieniu do ruchliwości procesów nerwowych najlepiej dopasowanym modelem okazał się 
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model (DE) obejmujący nieaddytywny składnik genetyczny (dominacja i epistaza) oraz czynnik specyficznego 
środowiska (zawierający błąd pomiaru).
Analiza dopasowania tego modelu do rozkładu wyników pomiaru cech PTS metodą maksymalnego 
prawdopodobieństwa wykazała, że czynniki genetyczne wyjaśniają od 38 do 52% wariancji badanych cech. 
Czynnik specyficznego środowiska wyjaśnia od 48 do 62% zmienności cech (zob. tab. 3).
Największy udział genetycznego składnika addytywnego obserwuje się w odniesieniu do wariancji siły procesu 
pobudzenia (52% wyjaśnionej zmienności) oraz siły procesu hamowania (43%). W przypadku ruchliwości 
procesów nerwowych czynnik ten okazał się nieistotny, natomiast genetyczny składnik nieaddytywny wyjaśnia 
38% zmienności tej cechy. Czynnik specyficznego środowiska (z uwzględnieniem błędu pomiaru) wyjaśnia 
największą część wariancji ruchliwości procesów nerwowych (62%) oraz siły procesu hamowania (57%), 
najmniejszą zaś siły procesu pobudzenia (48%).
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Tabela 3.
Analiza dopasowania modeli metod  maksymalnego prawdopodobieą ństwa: parametry oszacowania i b dy standardowełę  
oraz % wariancji cechy wyja niany sk adnikami zredukowanych modeli (AE) iś ł  (DE)

Cechy PTS

Parametr oszacowania ± błąd standardowy
(procent wyjaśnianej wariancji cechy)

A D E

Siła procesu pobudzenia 4,77 ± 0,39
(52)

4,62 ± 0,28
(48)

Siła procesu hamowania 3,68 ± 0,37
(43)

4,28 ± 0,26
(57)

Ruchliwość procesów nerwowych 4,06 ± 0,47
(38)

5,17 ± 0,32
(62)

A = addytywny składnik genetyczny; D = nieaddytywny składnik genetyczny (dominacja i epistaza); E = specyficzne środowisko z uwzględnieniem błędu pomiaru.

Podsumowanie wyników
Otrzymane w badaniu wyniki potwierdzają założenia odnośnie do genetycznych podstaw cech układu 
nerwowego, mierzonych kwestionariuszem PTS w badanej grupie młodzieży (16-20 lat). Oczekiwaliśmy 
(hipoteza 1), że łączny wkład czynników genetycznych, addytywnych i nieaddytywnych (odziedziczalność 
w szerokim rozumieniu) w fenotypową wariancję badanych przez nas cech temperamentu wynosić będzie nie 
więcej niż 50% wyjaśnianej wariancji (przyjmując wariancję fenotypową za 100). Wyniki badań w zasadzie 
potwierdziły nasze oczekiwania. Tylko w przypadku siły procesu pobudzenia czynnik genetyczny wnosi większy 
wkład w zmienność badanej cechy (52% wyjaśnionej wariancji). 
Druga hipoteza zakładała, że udział genetycznego czynnika addytywnego (odziedziczalność w wąskim 
rozumieniu) w wariancji cech temperamentu będzie większy w porównaniu z udziałem czynnika 
nieaddytywnego, związanego z dominacją i epistazą. Ta hipoteza została potwierdzona tylko w przypadku dwóch 
cech układu nerwowego: siły procesu pobudzenia i siły procesu hamowania. Udział genetycznego czynnika 
addytywnego okazał się nieistotny (bliski zera) w wariancji ruchliwości procesów nerwowych. Wynik ten jest 
trudny do interpretacji. Istnieją bowiem różne podejścia do tego problemu. Jedno z nich opiera się na hipotezie 
korelacji czynników addytywnego i nieaddytywnego, drugie zaś – na koncepcji emergenezy. Martin, Eaves, 
Kearsey i Davies (cyt. za: Heath, Cloninger, Martin, 1994), uważają brak udziału czynnika addytywnego w wa-
riancji genetycznie uwarunkowanych cech za mało prawdopodobny. Autorzy ci stwierdzili, że czynniki 
genetyczne – addytywny i nieaddytywny – są wysoko ujemnie skorelowane. Wynika stąd, że oddzielne 
oszacowanie wkładu każdego z nich w wariancję fenotypową danej cechy może okazać się bardzo niedokładne, 
podczas gdy wskaźnik szeroko rozumianej odziedziczalności (czynnik addytywny i nieaddytywny) może być 
oszacowany względnie dokładnie. W moich badaniach współczynnik h2 Falconera dla ruchliwości procesów 
nerwowych wynosi 0,82. Na podstawie tego wskaźnika należałoby wnioskować, że czynniki genetyczne 
(traktowane łącznie) tłumaczą ponad 80% zmienności badanej cechy. Interpretacja taka pozostaje jednak 
w sprzeczności z wynikami przeważającej liczby badań, dotyczących odziedziczalności cech osobowości (przykład 
ten przy okazji wskazuje, że posługiwanie się różnymi miarami oszacowania udziału czynników genetycznych 
w wariancji cechy prowadzi do odmiennych wniosków).
Inny sposób wyjaśnienia przyczyny niepotwierdzenia wkładu czynnika addytywnego w wariancję fenotypową 
ruchliwości procesów nerwowych opiera się na hipotezie Lykkena (1982), znanej też jako koncepcja emergenezy 
(emergenesis). Według Lykkena, wartości współczynników korelacji w parach MZ przewyższające dwukrotnie 
wartość korelacji w parach bliźniąt DZ świadczą o istotnym wpływie na zróżnicowanie danej cechy 
nieaddytywnych czynników genetycznych, przede wszystkim epistazy. Z danych zawartych w tab. 1 wynika, że 
nie ma korelacji pomiędzy bliźniętami DZ w przypadku ruchliwości procesów nerwowych. Zgodnie z hipotezą 
emergenezy, wynik ten można interpretować jako przejaw skrajnej formy epistazy (interakcji pomiędzy allelami 
genów mających różne umiejscowienie w chromosomach). Jeśli czynniki nieaddytywne (zwłaszcza episataza) 
mają rzeczywiście decydujący udział w zróżnicowaniu Ruchliwości, to wkład czynnika addytywnego w wariancję 
tej cechy okazał się bliski zera. Zatem testowane modele uwzględniające te czynniki ACE, ADE i AE okazały się 
gorzej dopasowane do rozkładu wyników pomiaru tej cechy niż zredukowany model DE, uwzględniający tylko 
nieaddytywny czynnik genetyczny (obok środowiskowego). Nie oznacza to, że w sensie biologicznym czynnik 
addytywny nie wnosi żadnego wkładu w zróżnicowanie omawianych cech w badanej populacji. Jego udział 
w wariancji tych cech, w porównaniu z czynnikiem nieaddytywnym, jest prawdopodobnie znacząco mniejszy. 
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Warto zwrócić uwagę, że w przypadku ruchliwości procesów nerwowych interpretacja współczynników korelacji 
cechy w parach bliźniąt MZ i DZ znalazła potwierdzenie w analizie metodą dopasowania modeli.
Dwie ostatnie hipotezy (3 i 4) odnosiły się do wkładu czynników środowiskowych w wariancję fenotypową 
badanych cech temperamentu. Zgodnie z hipotezą 3, oczekiwaliśmy w odniesieniu do wszystkich cech, że 
proporcjonalny udział czynników środowiskowych (wspólnych i specyficznych razem) w ich zróżnicowaniu będzie 
większy w porównaniu z udziałem czynników genetycznych. Hipoteza ta nie została w pełni potwierdzona. 
W przypadku siły procesu pobudzenia udział addytywnego czynnika genetycznego w wariancji cech jest większy 
w porównaniu z udziałem specyficznego środowiska. W odniesieniu do dwóch pozostałych cech układu 
nerwowego czynnik specyficznego środowiska (obejmujący także błąd pomiaru) wyjaśnia większą część wariancji 
mierzonych cech w porównaniu z czynnikami genetycznymi. Z kolei hipoteza 4 zakładała, że wśród czynników 
środowiskowych dominujący w kształtowaniu różnic indywidualnych w zakresie cech temperamentu będzie 
czynnik specyficznego środowiska. Ta hipoteza znalazła pełne potwierdzenie w wynikach naszych badań, które 
(zwłaszcza w odniesieniu do siły procesów pobudzenia i hamowania) są zgodne z wynikami większości innych 
badaczy, odnoszącymi się do odziedziczalności temperamentu i innych cech osobowości (Oniszczenko, 1997).
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