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1. Bevezetés 
 
 

 A dopamin (DA) a központi idegrendszer kulcsfontosságú neurotranszmittere 

és neuromodulátora. Több agyterületen is igazolták szerepét a motoros 

szabályozásban, motivációban, figyelmi folyamatokban, megerősítésben, illetve a 

tanulási- és memóriafolyamatokban. Az ezen folyamatokban részt vevő DA 

elsősorban a mesencephalon területén található ventralis tegmentalis area (VTA), 

substantia nigra (SN) és retrorubralis area DA-erg neuronjaiból kiinduló 

mesolimbicus, mesocorticalis és nigrostriatalis DA-erg pályák (NSDR) 

végződéseiből szabadul fel. Mai ismereteink szerint a DA-nak öt különbözö 

receptorát tudjuk elkülöníteni (D1-5), amelyeket D1 és D2 DA receptorcsaládra 

oszthatunk fel.  

 A mesencephalicus DA-erg neuronok által beidegzett agyterületek közé 

tartozik a globus pallidus ventralis extenziójaként ismert, a bazális előagy területén 

található ventralis pallidum (VP) is. Területén a D1 és a D2 DA receptorcsaládba 

tartozó DA receptorok is megtalálhatóak. A VP-ot és annak DA receptorait 

elsősorban a lokomotoros aktivitás szabályozásával, illetve bizonyos motivációs 

folyamatokkal hozták eddig összefüggésbe, ugyanakkor azok tanulási- és 

memóriafolyamatokban játszott szerepe még kevéssé ismert. Kísérleteinkben arra 

kerestük a választ, hogy a VP-ba mikroinjektált D1, illetve D2 DA receptor 

agonisták miként befolyásolják a tanulási- és memóriafolyamatokat. A Morris-féle 

úsztatási tesztben vizsgáltuk az agonistáknak a térbeli tanulás konszolidációs 

folyamataira gyakorolt hatását, és a kialakult memória kioltással szembeni 

stabilitását. A passzív elhárító szituációban a vizsgálatunk tárgya az agonistáknak a 

negatív megerősítés memóriakonszolidációs folyamataiban, illetve a memória 

megtartásában (retenció) játszott szerepe volt. Mindkét tanulási paradigmában a 

létrejövő hatások receptorspecificitásának vizsgálatára D1, illetve D2 DA 

receptorcsalád-szelektív antagonistákat alkalmaztunk. Végül, a helypreferencia 

paradigmában arra tettünk kísérletet, hogy kiderítsük, hogy az agonisták miként 

befolyásolják a motivációs folyamatokat, illetve hogy van-e jutalmazó vagy büntető 

hatásuk. Ennek tisztázását elsősorban a tanulási paradigmákban megfigyelt hatások 

helyes értelmezése miatt tartottuk szükségesnek. 
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1.1. A tanulás definíciója, tanulási folyamatok 
 

 

 A környezet változásaihoz történő adaptáció alapvetően két úton valósulhat 

meg: a reflexes szabályozási válaszok útján, valamint a tanulás folyamatán keresztül. 

A környezeti ingerekre adott reflexes szabályozási válaszok jellemzője, hogy adott 

ingerre/ingerkomplexumra a rendszer, vagyis az állat stabil, mindig  azonos választ 

ad. Abban az esetben, ha a reflexes válaszok már nem képesek kompenzálni a 

környezet változását, akkor a tanulás folyamata az, melynek végeredményeként új, a 

hatásokat már kompenzáló, ugyancsak stabil reflexes szabályozási válaszok jönnek 

létre. A tanulás folyamatára jellemző tehát, hogy az ingerre/ingerkomplexumra adott 

válasz mérésről mérésre1 változik egészen addig, amíg egy új, stabil válasszá nem 

válik. Ez a válasz a biológiai rendszer számára az optimális állapotot hozza létre. A 

stabilitás kritériumaival itt részletesen nem foglalkozunk, de pont a biológiai 

kísérletek hívják fel arra a figyelmet, hogy az az állapot, ami végül a végső stabil 

állapot lesz, már egészen korán, a folyamat elején megjelenhet rövid távú memória 

formájában, ugyanakkor általában csak idővel állandósul, stabilizálódik. A tanulás 

aszimptotikus jellege igen általános, biológiai és mesterséges rendszerek esetében is 

megmutatkozik [1-3]. 

 A tanulás fenti megfogalmazása elsősorban a magatartás szintjén érvényes, 

ugyanakkor a neurofiziológia szempontjából igen fontos strukturális szintet sem 

hagyhatjuk figyelmen kívül2. A magatartási szint csak a bemenő ingerekre adott 

kimeneti válaszokat veszi figyelembe, ugyanakkor emögött rejlik egy neurális 

hálózat is, amely rendelkezik a ki- és bemenetekkel. A hálózat csomópontjai, a 

neuronok elsősorban3 kimeneteiken keresztül, a szinapszisok útján hatnak egymásra. 

A magatartási szinten megfigyelt tanulás mögött általában - de nem szükségszerűen4 

- a hálózat strukturális átépülése következik be. Jelenlegi ismereteink szerint a 

tanulás alapját strukturális szinten elsősorban a neuronhálózat szinaptikus 

1 Biológiai rendszereket tekintve ülésről ülésre történik a megfigyelhető változás. Azt amikor a 
magatartási változást indukáló inger hat az idegrendszerre társításnak is nevezhetjük, bár ennek 
eredeti értelme ettől némileg eltérő (lásd Pavlovi kondicionálás). 
2 A két megközelítés a kibernetika két rendszeranalitikai eljárásával, a behaviorizmusnak megfelelő, 
csak a ki-, és bemeneteket megfigyelő és analizáló fekete és a rendszert közvetlenül is megfigyelő 
fehér doboz modellekkel analóg.  
3 Nem kizárólagosan, hiszen a neuronok transzmitterek diffúziója útján is képesek hatni egymásra. 
4 Gondoljunk csak a rövid távú memória egyik lehetséges mechanizmusára, a reverbációs körökre. 
Ennek az ellenkezője is megtörténhet, lehetséges strukturális változás anélkül, hogy az a magatartási 
szinten is megjelenjen.  
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kapcsolatainak változása képezi. Ennek elektrofiziológiai korrelátuma a szinaptikus 

kapcsolatok erősödésével járó ún. hosszú távú potencírozás (long term potentiation, 

LTP) [4], melyet először Terje Lømo mutatott ki nyúl hippocampus (HPC) területén 

[5]. Később fedezték fel a másik lényeges folyamatot, a szinaptikus kapcsolat 

gyengüléséhez vezető ún. hosszú távú depressziót (long term depression, LTD) a 

kisagyban [6, 7]. Ezen folyamatok részletes leírása jelen dolgozatnak nem tárgya, 

viszont a szakirodalomban központi helyet foglal el. 

 A tanulási folyamatot alapvetően akvizíciós és konszolidációs fázisra szokták 

felosztani [8-10]. A két fázist igen nehéz elkülöníteni egymástól, a 

megkülönböztetésnek leginkább módszertani okai vannak. Az akvizíció és a 

konszolidáció elkülönítésének akkor van jelentősége, amikor például egy kémiai 

anyag tanulási folyamatokra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az akvizíciót javító hatás 

esetében az inger által indukált, a tanulási folyamat végére kialakuló hatás - vagyis a 

tanulás eredménye - hamarabb jön létre, mint anyagbeadás nélkül, bár az így 

kialakult hatás időben egyáltalán nem biztos, hogy stabil. Ezzel szemben, a 

konszolidációs hatás esetében a stabilizálódás az, ami előbb megtörténik, tehát a 

beadott anyag hatására előbb állandósul a végállapot, az az állapot, amihez a tanulási 

folyamat tart. Mind a két esetben a hatásokat csak valamihez viszonyítva lehet 

értelmezni, ezt nevezzük kontrollnak, vagy kontroll csoportnak. Az akvizíció 

vizsgálatának esetében az anyagot a társítás előtt - bár ilyen módon óhatatlanul a 

konszolidációt is befolyásolhatja  -, míg a konszolidáció esetében a társítás után 

szokták alkalmazni.  

Disszertációmban elsősorban a stabilizálódási, vagyis a konszolidációs 

folyamatokkal fogok foglalkozni.  

 

1.2. A dopamin 
 
 

1.2.1. Középagyi felszálló dopaminerg rendszerek 
 

 

 A mesencephalon területén található DA-erg neuronok anatómiailag 3 fő 

magcsoportra választhatóak szét. Ezek közé tartozik a SN (A9 sejtcsoport), az ettől 

medialisan elhelyezkedő VTA (A10), valamint a VTA-tól laterálisan, a SN 

6 
 



területétől dorsalisan és caudalisan megtalálható retrorubralis mag (A8) [11-13]. Az 

ezekből a neuroncsoportokból kiinduló ascendáló projekciós rendszert két fő 

alrendszerre oszthatjuk, az A9 területéről kiinduló úgynevezett nigrostriatralis, illetve 

a főként az A10 területéről kiinduló mesolimbicus és mesocorticalis DA-erg pályákra 

[11]. Anatómiailag és funkcionálisan az A8-as magcsopotból kiinduló rostok 

elsősorban az A10-es neuronok projekcióihoz csatlakoznak [14]. Ezek alapján tehát a 

mesencephalicus magcsoportok szétválasztása nem csak elhelyezkedésük, lokális 

anatómiai jellegzetességeik alapján lehetséges, hanem a belőlük kiinduló projekciós 

rendszerek, illetve azok végződési területei alapján is. Ez utóbbi végső soron a 

mesencephalicus magcsoportok funkcionális szerepét és különbségeit is 

meghatározza. A SN területéről kiinduló axonok elsősorban a nucleus lentiformisban 

és a nucleus caudatusban végződnek, és főleg a mozgáskoordináció extrapyramidalis 

szabályozásában vesznek részt. A VTA-ból kiinduló DA-erg rostok projekciós 

területeiket tekintve két részre oszlanak, a mesolimbicus (MLDR) és a mesocorticalis 

(MCDR) DA-erg rendszerekre. Az előbbi főleg kéreg alatti limbicus struktúrákon 

végződik, míg az utóbbi szinte az egész neocortexet ellátja afferens rostokkal [15-

17]. A MCDR DA-erg rostjai beidegzik az archicorticalis gyrus cingulit, a 

neocorticalis prefrontalis cortexet (PFC), illetve a neocortex számos egyéb régióját 

[18]. A MLDR projekciós területei közé tartozik a nucleus accumbens (NAC), a 

HPC CA1, CA3 régiója, gyrus dentatus, a nucleus interstitialis striae terminalis és a 

nucleus habenulae lateralis, a centralis amygdala (AMY) és annak basalis magja, de 

az ún. extended AMY-t is ellátja DA-erg beidegzéssel [17]. Számunkra kiemelkedő 

fontossággal bír, hogy az MLDR nemcsak az előbbi struktúrákat, hanem az általunk 

vizsgált agyterületet, vagyis a VP-ot is ellátja DA-erg rostokkal [19].  

 

1.2.2. A dopamin szintjének szabályozása 
 

 

 A DA szintjének szabályozásában több folyamat, tényező is szerpet játszik, 

nevezetesen a DA szintézise és lebontása, a DA-erg neuronok aktivitása, a DA 

felszabadulásának preszinaptikus szabályozása, illetve a DA preszinaptikus 

visszavétele. Ezek súlya erősen agyterületfüggő lehet [20], ugyanakkor a szabályozás 

elve és bizonyos elemei általánosak, az egész idegrendszerre érvényesek. A DA 

szintjét alapvetően két, viszonylag jól elkülöníthető kompartmentben határozhatjuk 
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meg: ez alapján beszélhetünk (intra-) szinaptikus és extracelluláris DA szintről5 [21, 

22]. A két egymástól elkülöníthető DA szintnek a szabályozása és időbeli dinamikája 

eltérő, ezeket a következőkben fogjuk ismertetni.   

A DA szintézise a DA-erg sejtek szómájában és terminálisaiban történik két 

lépésben a tirozin nevű aminosavból a 3,4-dihidroxi-fenilalaninon keresztül (DOPA). 

A szintézis enzimei a tirozin-hidroxiláz és a DOPA-dekorbixiláz [23]. A DA 

szinaptikus végkészülékekben található vezikulumokba történő transzportja az 

úgynevezett vesiculáris monoamin transzporter feladata [24, 25]. A DA lebontását a 

monoamino-oxidáz (MAO) és a katecholamin-orto-metil-transzferáz (COMT) nevű 

enzimek végzik [26, 27].  

A szintézis mellett a felszabaduló DA mennyiségét többek között a DA-erg 

neuronok aktivitása határozza meg. A DA-erg neuronoknak elektrofiziológiailag in 

vivo három állapotát (tüzelési mintázata) tudták elkülöníteni: 1.) az inaktív 

hyperpolarizált állapot; 2.) irreguláris, „single-spike” tüzelési mintázat, melynek 

alapja a sejtek pacemakerszerű depolarizációs aktivitása (a populációs aktivitás 

növekedésekor egyre több sejt lép be ebbe az állapotba); 3.) az úgynevezett fázisos, 

vagy „burst” aktivitás [28, 29].  A burst aktivitás in vitro körülmények között, 

agyszeleten végzett elvezetés esetében nem figyelhető meg [30]. Az aktivitás 

szabályozásában a mesencephalicus DA-erg neuronok afferentációja igen fontos 

szerepet játszik. Jelen disszertációban inkább a mesencephalicus afferentáció - azon 

belül is a glutamát- illetve gamma-amino-vajsav-erg (GABA) afferentáció - 

funkcionális ismertetésére, és nem annak részletes anatómiai leírására fókuszálunk, 

ugyanakkor ez utóbbit a hivatkozott irodalomban megtalálhatjuk nagy 

részletességgel [17, 31]. Funkcionális szempontból a mesencephalicus DA-erg sejtek 

legfontosabb bemenetei közé tartozik többek között a striatum (dorsalis és ventralis), 

a PFC, a tegmentum különböző területei, a subthalamicus nucleus (STN), a VP. A 

dorsalis striatum (CPU) ingerlése a SN területén található DA-erg neuronokon egy 

viszonylag rövid latenciájú inhibitoricus postsynapticus potenciált (IPSP) hoz létre 

rebound depolarizációval, míg egy hosszabb latenciájú IPSP-t vált ki a pars 

reticulataban található GABA neuronokon, így összességében a DA-erg sejtek 

dizinhibícióját okozva [32]. A HPC ventralis subiculumának ingerlése N-metil-D-

aszparaginsavval (NMDA) a NAC-en keresztül a VTA DA-erg neuronjainak 

5 Az ezzel kapcsolatos megállapítások elsősorban a NAC, esetleg a CPU területére érvényesek. 
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populációsaktivitás-növekedéséhez vezet [33]. Ez valószínűleg a VP-on keresztül 

valósul meg, mivel a VP VTA-ba menő spontán aktív GABA-erg kimenetét gátolva 

hasonló populációsaktivitás-növekedés figyelhető meg  [34]. Mindezek alapján a 

HPC a NAC GABA-erg sejtjeinek aktiválása révén gátolja annak fő kimenetét, a VP-

ot, így felszabadítva VTA DA-erg sejtjeit a VP tónusos GABA-erg gátlása alól. A 

populációsaktivitás-növekedés azért is lényeges, mivel ez alapvető feltétele az 

excitatorikus afferentáció hatására kialakuló burst aktivitásnak [35]. A 

pedunculopontin tegmentalis area (PPTg) aktivációja glutamáterg, illetve cholinerg 

rostokon keresztül a DA-erg sejtek burst aktivitását váltja ki a VTA-ban [34, 35]  és 

a SN-ban [36] is. Az úgynevezett tegmentalis mesopontin régió a burst aktivitás 

mellett a populációs aktivitást is modulálja [37]. A STN modulálja, általában növeli a 

SN DA-erg neuronjainak burst aktivitását [38]. A PFC stimulációja szintén a VTA 

DA-erg sejtjeinek burst aktivitását indukálja [39-41]. NMDA lokális alkalmazása a 

középagyban in vivo növeli [42, 43], ugyanakkor in vitro nem váltja ki a DA-erg 

sejtek burst aktivitását [44, 45]. A laterodorsalis tegmentumot (LTDg) inaktiválva a 

glutamáttal nem váltható ki burst aktivitás a DA-erg neuronokon, de a populációs 

aktivitás épségben marad [46]. Ezek alapján az NMDA in vitro tapasztalt 

hatástalansága valószínűleg az LTDg afferensek sérülésének tudható be [22, 46]. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy  a főként a VP-ból érkező GABA-erg rostok az 

inaktív → „single-spike” átmenetet, a glutamáterg - főként a PPTg-ből érkező rostok 

a „single-spike” → burst átmenetet határozzák meg [22], míg a laterális mesopontin 

tegmentalis régió kimenete mindkettőt [37].   

 A DA felszabadulása nem csak a DA-erg sejtek aktivitásán keresztül 

befolyásolható, hanem a DA-erg szinaptikus és extraszinaptikus varikozitásokon 

található receptorokon keresztül is. Az autoreceptoriális szabályozás a preszinaptikus 

D2 DA receptorokon keresztül valósul meg, melyeknek aktiválása csökkenti a DA 

felszabadulást, sőt a DA-erg neuronok szómáján lévő D2 DA autoreceptorokkal 

együtt gátolja a DA szintézist is (ez utóbbi a DA-erg neuronok tüzelési mintázatára is 

hatással van) [47, 48]. A heteroreceptoriális szabályozásban glutamát, GABA, 

acethylcholin és szerotonin receptorok is részt vesznek. [49-54]. A preszinaptikus 

receptorok mellett a DA felszabadulásának lokális szabályozásában a DA 

visszavételének is lényeges szerepe van. Ezért a folyamatért a központi 

idegrendszerben általában a preszinaptikus membránban megtalálható DA 

transzporter (DAT) a felelős [55]. A membránpotenciál, és a különböző ionáramok 
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és attól részben függetlenül a preszinaptikus membránon található receptorok is 

jelentősen befolyásolhatják a DAT működését [56-58], továbbá olyan elterjedt 

pszichostimulánsok is, mint a kokain vagy az amfetamin részben a DAT-on keresztül 

fejtik ki hatásukat [59]. 

 A fentebb ismertetett szabályozási tényezők alapján a striatumban egy 

hosszan tartó úgynevezett tónunos és egy tranziens fázisos DA szintet 

(felszabadulást) különíthetünk el [21, 22].  A tónusos DA szint elsősorban a 

preszinaptikus és extraszinaptikus receptorokon, a lebontási folyamatokon és a DA-

erg neuronok populációs aktivitásán keresztül szabályozott [34], változása lassú, 

órákban, napokban mérhető. Ezzel szemben a fázisos DA felszabadulást a DA-erg 

sejtek burst aktivitása eredményezi [34] és a DAT szabályozza. Ez utóbbinak fontos 

szerepe van a fázisos felszabadulás térbeli és időbeli korlátozásában 6, vagyis abban, 

hogy a fázisos jel - szemben a tónusos DA szinttel - a szinaptikus résre, illetve annak 

környezetére lokalizálódik, és időtartalma milliszekundumos nagyságrendben 

mérhető. További különbség a kettő között a DA koncentrációja: a tónusos DA szint 

a striatumban nM-os [61], míg a fázisos DA szint µM-os, sőt akár mM-os 

nagyságrendben mérhető [62, 63]. A tónusos DA koncentráció szerepe elsősorban a 

fázisos DA-ra adott válasz amplitúdójának, hatáserősségének kialakítása, a DA-erg 

sejtek „besorozhatóságának” biztosítása [35]. A fázisos DA felszabadulás pedig a 

biológiailag releváns stimulusokhoz köthető (lásd később), a posztszinaptikus 

hatásokért főként ez a felelős [21, 22, 64]. 

 

1.2.3. Dopamin receptorok és tulajdonságaik 
 
 
  A DA receptorok hét transzmembán egységből felépülő G-fehérje kapcsolt 

receptorok [65-67]. Alapvetően öt fajta (D1-D5) DA receptort tudunk 

megkülönböztetni egymástól, melyek további két nagy csoportra (D1 és D2 

csoportok) oszthatóak [65-69]. A D1 DA receptorok csoportjába a D1 és a D1b/D5, 

míg a D2 DA receptorok csoportjába a D2, D3 és D4 receptorok tartoznak. Az egy 

6 Olyan agyterületeken ahol nincs/vagy kevés a DAT (lásd példáusl PFC), a fázisos dopamin 
felszabadulás nem csak lokálisan, de az extracelluláris tér nagyobb részében meg tudja növelni a DA 
szintet, ami így az extraszinaptikusan elhelyezkedő D1 receptorokon is tud hatni. Ezeken a területeken 
sokszor a noradrenalin transzporter (NET) a DA visszavételért felelős [60].[60] Moron JA, 
Brockington A, Wise RA, Rocha BA, Hope BT. Dopamine uptake through the norepinephrine 
transporter in brain regions with low levels of the dopamine transporter: evidence from knock-out 
mouse lines. J Neurosci. 2002;22:389-95. 
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családba tartozó receptorokat kódoló génszakaszok nagyfokú homológiát mutatnak 

egymással. A két csoportot, és azon belül is az egyes receptorokat a 

fehérjeszerkezetük, jelátvitelük és az elhelyezkedésük alapján tudjuk elkülöníteni 

egymástól [66, 67, 70]. A D1 csoportba tartozó receptorokra jellemző, hogy 

elsősorban a Gs G-proteinen keresztül növelik a ciklikus adenozin-monofoszfát 

(cAMP) szintet, ezen keresztül - többek között – proteinkináz A-t (PKA) aktiválva. 

Másik lehetséges fő jelátvitel a Gq G-proteinen keresztül aktivált foszfolipáz C - 

inozitol-trifoszfát (PLC-IP3) útvonal, amelynek egyik fő targetje a proteinkináz C 

(PKC) nevű foszfokináz. A D2 csoportba tartozó receptorok fő jelátviteli jellemzője, 

hogy a Gi G-proteinen keresztül csökkentik a cAMP-szintet, és így a PKA-aktivitást. 

Eltérés mutatkozik a két receptorcsalád között - de a csoporton belül is - nem csak a 

jelátviteli útban, de abban is, hogy a DA valamint más DA agonisták illetve 

antagonisták affinitása mekkora az egyes receptorokhoz. Ebből a szempontból talán a 

legfontosabb, hogy a DA affinitása D2 típusú DA receptorokhoz általában 

többszöröse a D1 típusú receptorokhoz viszonyítva [66, 67, 71].  

  A legnagyobb mennyiségben az idegrendszerben a D1 típusú receptorok 

találhatóak meg. Patkányban, a D1 csoportba tartózó DA receptorok a legnagyobb 

koncentrációban a dorsalis striatum (CPU), a NAC, a tuberculum olfactorium7, a 

globus pallidus pars interna (patkányban entopeduncularis nucl.) és a SN pars 

reticulata területén találhatóak meg, míg közepes mennyiségben a kéreg bizonyos 

területein (például prefrontalis, entorhinalis, cingularis, parietalis cortex), a VP-ban, 

substantia innominatában, AMY-ban, HPC-ban, septalis magvakban, thalamusban és 

bizonyos hypothalamicus magvakban [71-76]. A D2 csoportba tartozó DA 

receptorok a D1 típusú receptorokhoz hasonlóan a tuberculum olfactorium, a CPU, a 

NAC, továbbá azoktól eltérően a hypophysis területén fordulnak elő nagy 

mennyiségben. Közepesen sok D2 típusú receptort tartalmazó agyterületek nagyrészt 

átfedést mutatnak a D1 típusú receptorok közepes előfordulási területeivel. Talán 

csak bizonyos mesencephalicus struktúrákat kell kiemelnünk, ahol D1 típusúak nem, 

csak D2 típusúak fordulnak elő. Ide tartozik a VTA, a SN pars compacta, a locus 

coeruleus és a dorsalis raphe magvak. [71, 75, 77-80]. Az újabban felfedezett 

receptorok közül D1 csoporton belül a D1b/D5 receptorok főként a HPC-ban 

fordultak elő [81, 82]. A D2 csoporton belül a D3 receptorok elsősorban a 

7 A NAC és a tuberculum olfactorium együttesen alkotják a ventralis striatumot, bár egyes kutatók a 
CPU dorsomedialis részét is ide sorolják. 
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tuberculum olfactorium, a NAC, a Calleja-szigetek és az archicerebellum területén 

[83], míg a D4 receptorok főleg patkányok frontalis és parietalis kérgében, valamint 

a NAC, a CPU, SN pars compacta és a HPC területén találhatóak meg [84-86].   

  A DA receptorok stimulációja rövid és hosszú távú változásokat indukál az 

idegrendszerben. A D1 és a D2 DA receptorok is modulálják a membránban található 

ioncsatornák és ionpumpák működését, így befolyásolva a membránpotenciált [66, 

67, 87-94]. Az ioncsatornákon és a membránreceptorokon létrejövő hatás általában a 

PKA és/vagy a PKC úton, a fehérjék foszforilációján, illetve defoszforilációján 

keresztül jön létre [95].  A DA modulátor szerepe tükröződik abban a jelenségben, 

ahogy állapotdependens módon szabályozza az NAC neuronok membránpotenciálját: 

a DA a membrán depolarizáltsági állapotának mértékétől függően lehet serkentő 

vagy gátló hatású a D1 DA receptorokon keresztül [96]. A DA mint neuromodulátor 

módosíthatja más transzmitterek hatásait, szignáltranszdukciós útvonalait azok 

receptoraival összekapcsolódva, heterodimereket képezve [65].  A rövid távú hatások 

mellett a DA-nak igen jelentős hosszú távú, a szinapszisokat, sőt akár a sejt egészét 

is érintő hatásai is vannak [97-100]. A DA receptorok stimulációja hatással van a 

neuronok c-Fos-expressziós szintjére, melyen keresztül azok hosszú távú 

génexpresszióját is befolyásolhatja [101-104]. A DA a szinaptikus plaszticitásban is 

hasonló módon fejti ki hatását [105]. Számos agyterületen bizonyították, hogy a DA 

receptorok szerepet játszanak az LTP és/vagy az LTD kialakulásában. A D1 DA 

receptorok aktivációja kitüntetett szerepet játszik a hippocampalis LTP 

kialakulásában [106-108], és befolyásolja a striatumban illetve a PFC-ben a LTP-

képződést [109, 110]. A striatumban a D1 és D2 DA receptorok aktivációja 

szükséges a LTP és a LTD kialakulásához, vagyis a szinaptikus átépüléshez [111]. 

 

1.2.4. A dopamin funkcionális jelentősége  
 

 
 A központi idegrendszerben felszabaduló DA-t számos fontos - egymástól 

sok esetben nem teljesen független - funkcióval kapcsolatba hozták az elmúlt 

évtizedekben [64, 112-116]. A DA - bár szerepe alapvetően agyterületfüggő - 

jelentősen befolyásolja a motivációs folyamatokat. Az összetett konszummatív 

magatartás, illetve a testsúlyszabályozás zavarához vezet a laterális hypothalamus 

desmethylimipraminnal (DMI) kombinált, iontoforetikus 6-hidroxidopaminos (6-
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OHDA) léziója8, amely hypophagiát, hypodipsiát, testsúlycsökkenést (LH-

szindróma), valamint víz- és ozmoregulációs zavart indukál [117, 118]. A kialakult 

hatás függ a 6-OHDA dózisától, a kezelés súlyos esetben aphagiához, adipsiához és 

végül a kísérleti állatok halálához vezethet [117, 118]. Hasonló tüneteket 

eredményez a globus pallidus, az AMY és a lateralis preopticus area dopaminerg 

elemeinek szelektív 6-OHDA-os léziója [117, 119-123], amely az infralimbicus 

PFC-ben is a táplálékfelvétel és a testsúlyszabályozás zavarát hozza létre [124]. Az 

AMY-ban végzett léziós kísérletek megmutatták, hogy a fenti tünetek megjelenése 

elsősorban nem a DA mennyiségének abszolút értékétől függ, hanem sokkal inkább a 

DA és a noradrenalin arányától: a DA túlsúly hyprephagiához, hyperdipsiához és 

elhízáshoz, míg a noradrenalin túlsúly a már említett LH-szindrómához vezet [122, 

125]. A mozgások kivitelezésének súlyos deficitjét9 eredményezi a SN DA-erg 

sejtjeinek pusztulása, illetve az azokból kiinduló, elsősorban a CPU-ban és a globus 

pallidusban végződő DA-erg pályák (NSDR) sérülése (Parkinson-kór, parkinsonos 

tünetek) [119, 120, 126, 127]. Ugyanakkor a Parkinson-kór rendszerbetegség, nem 

csak a NSDR, és így a motoros funkciók érintettek, hanem az MLDR/MCDR is, 

amely kognitív tünetek megjelenésében nyilvánul meg a Parkinsonos betegekben 

[128].  Az AMY-t és a globus pallidust beidegző dopaminerg rostok egyoldali 

léziójának hatására a kísérleti állatokban ellenoldali szenzoros neglekt alakul ki, 

melynek során az állat nem, vagy csak hosszú latenciával és csökkent intenzitással 

reagál olyan ingerekre, melyek normálisan (tehát a kontroll állatokban és a nem 

neglektes oldalon) magatartási választ váltanak ki10  [117, 119, 120]. A globus 

pallidus (GP) területén végzett szelektív 6-OHDA-os lézió a konszummatív 

magatartás és a motoros zavarok, illetve a szenzoros neglekt mellett tanulási 

zavarhoz is vezet, ugyanakkor, míg az előbbi kettőt valószínűleg a NSDR, addig az 

utóbbi kettőt a MLDR léziója okozza [117, 120]. Általánosan elfogadott, hogy a 

VTA által beidegzett agyterületeken, elsősorban a NAC területén felszabaduló DA 

pozitív megerősítő, vagyis jutalmazó hatású. Általában olyan agyterületeken váltható 

ki elektromos öningerlés, melyek direkt vagy indirekt módon fokozzák a ventralis 

tegmentalis area (VTA) DA-erg neuronjainak aktivitását [129]. Magában a VTA-ban 

8 A DMI előkezelés a noradrenerg elemek lézióját megakadályozza. 
9A Parkinson-szindróma motoros tünetei (a teljesség igénye nélkül): hypokinézis, bradykinézis, 
nyugalmi tremor, a mozgások indításának nehézsége, általános mozgásszegénység, összefoglalva azt 
mondhatjuk, hogy a motoros rendszer, és így a magatartás egy általános gátlási állapotban van.  
10 Ezzel tulajdonképpen teljesíti a percepciós zavar kritériumait.  
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is kiépíthető elektromos öningerlés, amely fokozza az innen kiinduló MLDR által 

beidegzett agyerületeken a DA metabolitjainak szintjét, és amely jelentősen 

csökkenthető a DA-erg elemek 6-OHDA-os léziójával [130]. A DA direkt és indirekt 

agonistáival kiépíthető kémiai önadagolás és helypreferencia kísérletek jelzik, hogy a 

DA nem egyszerűen jutalom, hanem pozitív megerősítő hatású is [131]. A teljesség 

igénye nélkül: A NAC-ben - elsősorban annak shell régiójában - kémiai önadagolás 

építhető ki a DA visszavételét gátló és felszabadulását növelő amfetaminnal [132, 

133], illetve  D1 és D2 DA receptor agonisták ekvimoláris keverékével [134]. Ugyanitt 

a lokálisan alkalmazott amfetamin [135] illetve a D1 DA receptor agonista 

SKF38393 és a D2 receptor agonista Quinpirol [136] is helypreferenciát vált ki. A 

NAC-be injektált 6-OHDA megszünteti a i.v. kokain által kiváltott kondicionált 

helypreferenciát [137]. Önadagolás kiépíthető a PFC-ben is a DA visszavétel gátló 

kokainnal  [138, 139]. Az AMY centrális magjában található D1 illetve D2 DA 

receptoroknak is fontos szerepe van a morfin kiváltotta helypreferencia 

modulálásában [140, 141]. Ezen kísérletek alapján az is világossá vált, hogy a DA 

nem csak a motivációs, hanem a tanulási folyamatokat is befolyásolja. A Wolfram 

Schultz által végzett elektrofiziológiai vizsgálatok igen elegáns kísérleti bizonyítékai 

annak, hogy a DA-erg sejtek fázikus burst aktivitása miként képezi a tanulás 

biológiai szignálját. A mesencephalicus DA-erg sejtek tüzelési mintázata alapján 

azok fázikus aktivitása az elvárt és a kapott jutalom közötti predikciós hibát tükrözi 

[3, 64, 142]. Ez azt is jelenti, hogy a DA-erg sejtek feladata nem általánosan a 

jutalom jelzése, hanem sokkal inkább a váratlan jutalom szignálása. A tanulási 

folyamat során a fázikus DA szignál fokozatosan és aszimptotikus jelleggel - tehát 

amíg egy bizonyos egyensúly be nem áll - a jutalomról a kondicionált stimulusra 

„transzferálódik át” [142].  A DA-erg sejtek fázikus burst aktivitásának amplitúdója 

(populációs szinten) a jutalom megjelenésekor a jutalom nagyságának és 

váratlanságának (tehát a meg nem jelenés valószínűségének) szorzatával arányos 

[143]. A jutalom elhagyása a DA-erg sejtek aktivitásának gátlását eredményezi [64, 

142]. A jutalmat előrejelző kondicionált stimulus hatására jelentkező burst aktivitás a 

jutalom valószínűségének és nagyságának szorzatával arányos11 [143]. Az averzív 

ingerekre a DA-erg sejtek általában aktivitás csökkenéssel válaszolnak [142]. A 

kondicionált stimulus és a jutalom között esetlegesen megjelenő fokozatos, 

11 Mondhatnánk azt is, hogy a jutalom várható értékének becslésével arányos. 
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folyamatosan növekvő populációs aktivitás a várható jutalom bizonytalanságával 

arányos [143], melynek szerepe valószínűleg a bizonytalanul jelentkező jutalomra 

irányuló fokozott figyelemi válasz kialakításában van [143].  

 A DA tanulási folyamatokban játszott szerepét a mesencephalicus DA-erg 

neuronok elektrofiziológiai vizsgálata mellett széles körűen bizonyították különböző 

agyterületeken, és eltérő magatartási paradigmákban. Elsősorban a fokozott fázikus 

és részben a populációs aktivitás eredményeként felszabaduló DA-nak igen fontos 

szerepe van a kondicionálások során képződött rövid távú memória hosszú távú 

rögzülésében („stamped in”) [112]. Több agyterületen is bizonyították, hogy a DA-

nak, illetve receptorainak fontos szerepe van a térbeli [106, 144-148] és az elhárító 

[149-151] tanuláshoz kapcsolódó konszolidációs folyamatokban. A NAC és a 

basolaterális AMY DA receptorai az instrumentális tanulásban is fontos szerepet 

játszanak [152-154]. A Morris-féle úsztatási teszt (MWM) szignalizált formájában a 

nucleus caudatusba injektált indirekt DA agonista amfetamin elősegíti a 

memóriakonszolidációt [145, 146]. A nucleus caudatusban az amfetamin és a 

Quinpirol is elősegítik a kondicionált emocionális válasz tanulásához kapcsolt 

memóriakonszolidációt [155]. A NAC és a centrális AMY DA receptorai is 

szükségesek a pavlovi tanuláshoz, illetve ehhez kapcsolódóan a pavlovi kondicionált 

megközelítő válasz kialakulásához [153, 156-158]. A drogaddikció kialakulásában 

lényeges inger-válasz (S-R, habit) tanulásban elsősorban a NSDR és az általa 

beidegzett CPU szerepét igazolták [159, 160]. A NAC shell régiója a kondicionált 

ízaverzió kialakulásában, annak konszolidációs folyamataiban is érintett:  a D1 DA 

receptor antagonista SCH39166 lokálisan adva gátolja [161], míg az amfetamin 

elősegíti azt [162]. Ezen eredményekből megközelítőleg azt vonhatjuk le 

következtetésképpen, hogy a DA a ventralis striatum (főleg  NAC), az AMY és a 

HPC területén az intrumentális és a térbeli tanulásban, valamint a stabil inger-inger 

(S-S) kapcsolatok kialakulásában vesz részt, míg a CPU-ban elsősorban az 

instrumentális tanulásban és a stabil inger válasz (S-R) kapcsolatok kialakulásában 

játszik szerepet. 

 A tanulási folyamatok befolyásolása mellett a DA-nak a figyelem 

szabályozásában, illetve ehhez kapcsolódóan a releváns ingerek szűrésében és a 

stratégiaváltásban is lényeges szerepe van. A DA a PFC-ben modulálja - szűkiti vagy 

tágítja - a munkamemóriát és így a kéreg alatti területekhez menő információs 

csatornákat. Eszerint két fő állapot lehetséges: az egyik amikor egy inger 
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kiemelkedik a többi közül12, és vezérli a magatartást, a másik pedig amikor szélesebb 

információs csatorna nyitott, több inger „verseng” a magatartás irányításáért, de 

egyik sem domináns. Előbbit a PFC-ben extraszinaptikusan megtalálható D1 DA 

receptorok hozzák létre, ez a rendszer alapállapota, míg utóbbit a PFC-ben 

szinaptikusan elhelyezkedő D2 receptorokhoz köthető, és jellemző rá, hogy átmeneti 

állapot, amely a fázikus DA felszabadulás esetén jelenik meg időlegesen [91]. A 

figyelem, és ehhez kapcsolódóan a magatartás-flexibilitás szabályozásában nem csak 

a PFC-ben, hanem a NAC-ben - elsősorbana fázisosan - felszabaduló DA-nak is 

jelentős szerepe van, a PFC felöl érkező bemenetet gátolja, míg a HPC felöl érkezőt 

erősíti, ezáltal a magatartási flexibilitást csökkentve, a stratégiaváltást gátolva [163]. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a PFC felőli bemenet gátlása lehetséges, hogy nem 

teljes, mivel a PFC felől érkező releváns inger valószínűleg át tudja törni a gátlást a 

D1-es receptorok aktiválásán keresztül, amely az egyébként is erős bemeneti hatást 

tovább erősíti, míg a gyengét tovább gyengíti13 [164, 165].  

 

1.3. A ventralis pallidum 
 
 

1.3.1. A ventralis pallidum felépítése és kapcsolatai 
 

 

 Az egyes agyterületek egymástól történő elkülönítése alapvetően a 

strukturális, felépítésbeli jellemzőik (ebben benne foglaltatik a sejtszintű és a 

molekuláris felépítés is), és az összeköttetéseik alapján történik. Végső soron a 

funkcionális különbségek is alapvetően erre vezethetőek vissza. Az egyes - általában 

szomszédos - agyterületek között strukturális jellemzőiket tekintve fontos átfedések 

lehetségesek, egy-egy lokális mikrohálózat általában nem respektálja a határokat. Ez 

érvényes a bazális előagyi struktúrákra is [166], melyek közül az egyik az általunk 

vizsgált VP, amelyet Heimer és Wilson írt le 1975-ben, mint a  globus pallidus 

ventralis, subcommissuralis extenzióját [18]. A VP a ventralis striatopallidalis 

12 A PFC-ben felszabaduló dopamin a domináns környezeti inger hatását felerősíti, míg a hátteret, 
vagyis a zajszerűen jelentkező, gyengébb stimulusokét elnyomja. Ez a szűrési mehanizmus az állatok 
perszeveratív magatartásához, vagyis a magatartási flexibilitás csökkenéséhez vezet. 
13 Receptoriális mechanizmus szintjén lásd „Dopamin receptorok és tulajdonságaik” című fejezetet. 
Ez a mechanizmus a PFC-ben felszabaduló dopaminhoz hasonló hatást hoz létre, a jel-zaj arányt 
növeli. 
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rendszer, az úgynevezett „extended AMY” és a basalis előagyi nagy cholinerg 

neuronrendszer találkozásánál helyezkedik el [166, 167]. A VP-ra jellemző, hogy a 

környező agyterületekhez képest nagy a P-anyag (SP) és enkefalin 

immunoreaktivitása [168].  A VP fő bemenetét a NAC-ből érkező GABA-erg, 

neurotenzinerg, SP-erg és enkefalinerg rostok képezik [169-171]. A VP-on belül 

alapvetően ventromedialis és dorsolateralis alrégiót különíthetünk el. A 

ventromedialis VP jellegzetessége a nagy neurotenzin receptor és SP receptor 

sűrűség, míg a dorsolateralis VP jóformán csak SP receptorokat tartalmaz [168].  A 

két terület be-, illetve kimeneteit tekintve is jelentősen eltér egymástól. A NAC shell 

régiója szinte kizárólagosan a neurotenzinben gazdag ventromedialis, míg a core 

régiója elsősorban a dorsolateralis VP-ba küld rostokat [172]. A VTA medialisabb 

területei elsősorban a ventromedialis VP-t, míg lateralisabb, a SN-hoz közelebb eső 

részei főleg a dorsomedialis VP-t idegzik be [19]. A SN viszonylag kevés rostot küld 

VP-ba, elsősorban annak dorsomedialis részébe [19]. A VP kapcsolata  a 

mesencephalicus DA-erg magokkal nem egyirányú. A ventromedialis VP GABA-erg 

rostokat küld a VTA-ba [173, 174], míg a lateralis, neurotenzinszegény VP-ból 

kiinduló rostok inkább a SN medialis részében, illetve a STN-ban végződnek [174]. 

Az utóbbi, a lateralis VP-ból kiinduló rostok ventralis része a SN pars compactáját, 

míg dorsalis része ennek pars reticularisát idegzi be [175]. Mind a két alrégió küld 

GABA-erg rostokat a mediodorsalis thalamusba, bár a ventromedialis régióból 

kiinduló beidegzés valamivel erőteljesebb [176, 177]. További különbség, hogy a 

ventromedialis VP főleg a lateralis hypothalamus medialis részeit idegzi be, ezzel 

szemben a dorsolateralis VP elsősorban a dorsomedialis STN-t [175]. A VP-ot a 

NAC illetve a VTA mellett az AMY centralis, medialis és basomedialis magjaiból 

[178], a középvonali thalamus magokból [178], a STN-ból [179], sőt a PFC-ből [180, 

181] érkező glutamáterg rostok is beidegzik. A VP kimenő rostjai számos más 

agyterületet is elérnek a fentebb már említettek mellett: a telencephalon területén a 

PFC-t, a lateralis entorhinalis kérget, a NAC-t, az AMY-t illetve a lateralis septumot 

[175] (1. ábra). A diencephalon területén a VP beidegzi a lateralis hypothalamust, a 

mediodorsalis thalamust, a lateralis habenulát, a thalamus reticularis magját, a 

dorsomedialis STN-t, míg a mesencephalonban a raphe magokat és a locus 

coeruleust is [175]. A dorsalis striatalis rendszerhez hasonlóan - ha nem is annyira 

kifejezetten - a VP bemenetei és kimenetei jelentős topográfiai organizációt 

mutatnak [172, 175]. 
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 A VP területén szövettani [182], és elektrofiziológiai [183] vizsgálatok 

alapján eddig három sejttípus azonosítottak: a bazális előagyi magnocelluláris 

cholinerg rendszer sejtjeihez hasonló nagy cholinerg kimeneti neuronokat, a GABA-

erg kimeneti neuronokat és a GABA-erg interneuronokat. A GABA-erg kimeneti 

neuronokra jellemző a kissé depolarizált membrán, a spontán tüzelés, míg a 

cholinerg neuronokra a hyperpolarizáltabb membrán és a spontán tüzelés hiánya 

[183]. A cholinerg neuronok mérete jellemzően nagyobb a kimeneti GABA-erg 

neuronokénál. Kimutatták, hogy a medialis VP rostralis részén található kimeneti 

GABA-erg neuronok elektrofiziológiai tulajdonságaikat tekintve inkább a NAC shell 

régiójának tüskés GABA-erg neuronjaira hasonlítanak, míg a medialis VP caudalis 

részén, és a lateralis VP területén található GABA-erg neuronok ezektől jól 

elkülöníthetőek14 [184]. A VP fő kimeneti GABA-erg neuronjainak ez utóbbiak 

tekinthetőek. A VP korábban már ismertetett összeköttetései mellett a ki- és 

bemeneti kapcsolatokat tekintve kifejezetten a cholinerg neuronokra vonatkozó 

adatok is rendelkezésünkre állnak. A VP nagy cholinerg neuronjait a NAC és az 

AMY közvetlenül is beidegzi [185, 186], míg azok elsősorban az AMY és 

agykéreget területére küldenek rostokat [187-189].   

 

14 A medialis (ventromedialis) VP rostralis és caudalis része köszötti határnak a Bregmán áthaladó 
frontalis „nulla” sík tekinthető.  
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1. ábra Az ábrán a VP és a basalis ganglionok ventralis rendszerének, a 

bevezetésben említett legfontosabb funkcionális kapcsolatait ábrázoltuk. Piros 

színnel jelöltük a glutamáterg (Glu), feketével a GABA-erg (GABA), kékkel pedig a 

DA-erg (DA) pályákat. A cholinerg, peptiderg és egyéb rostokat nem tüntettük fel. A 

nyilak vége az adott pálya végződési területét jelöli. Az ábrán látható, hogy a basalis 

ganglionok rendszerén belül a VTA dopaminerg neuronjainak egyik legfontosabb 

szabályozója a VP, míg előbbi agyterület elsősorban a NAC területét idegzi be. A 

NAC fő kimenete a VP, ezzel pedig egy igen fontos körkapcsolat jön létre. A másik 

lényeges körkapcsolat a NAC-VP-mediodorsalis thalamus-PFC kapcsolatrendszer. A 

szakirodalomban általában a NAC-VP kapcsolatra csak a fentebb említett 

körkapcsolatok soros részeként tekintenek, ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy a 

PFC-AMY-NAC-VTA illetve a PFC-AMY-VP-VTA egy-egy párhuzamos, de 

egymással szoros kapcsolatban lévő rendszert is képeznek.   
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1.3.2. A ventralis pallidum és a dopamin 
 
 

 A VP DA-erg afferentációját nagyrészt a VTA, kisebb részt a SN adja [19]. A 

mikrodialízissel mért DA koncentráció a VP-ban 0,5-1,5 nM körüli érték [190, 191]. 

A VP területén a D1 és a D2 DA receptorcsaládhoz tartozó receptorokat is  

kimutatták autoradiográfia [192, 193] illetve immunhisztokémia [194, 195] 

segítségével. A VP-ban a D1 illetve a D2 DA receptorcsaládba tartozó receptorok 

aránya 8:1, vagyis az előbbinek lényegesen nagyobb a denzitása [192]. A D2 DA 

receptorok elhelyezkedéséről a VP-on belül elektronmikroszkópos adatok alapján 

tudjuk, hogy elsősorban preszinaptikusan, méghozzá a NAC-ből jövő GABA-erg 

rostokon helyezkednek el, de kisebb számban megtalálhatóak posztszinaptikusan a 

VP kimeneti sejtjein, valamint interneuronjain is [196]. A VP-ban a VTA-ból érkező 

DA-erg rostokon kifejezetten kevés D2 autoreceptor található [196]. A D1 DA 

receptorok elhelyezkedéséről a VP-on belül igen kevés, és csak áttételes információ 

áll rendelkezésünkre. Eszerint a D1 DA receptorok a D2 receptorokhoz hasonlatosan 

pre- és posztszinaptikusan is megtalálhatóak [104, 197, 198]. A D1 illetve D2 DA 

receptorok jelenlétét a VP-ban elektrofiziológia segítségével is igazolták: a lokálisan 

alkalmazott SKF38393 majdnem kizárólagosan csökkentette a sejtek aktivitását, míg 

a Quinpirol az esetek többségében növelte azt [199]. A vizsgálat során alig volt olyan 

neuron, amely mindkét agonistára reagált, ezzel azt sugallva, hogy a D1 illetve a D2 

receptorok eltérő sejtpopuláción helyezkednek el [199]. A szisztémásan alkalmazott 

agonisták hatása ellentétes volt: az SKF38393 az esetek többségében aktivációt, míg 

a Quinpirol gátlást eredményezett [200]. A DA lokális alkalmazására átlagosan a 

sejtek fele reagál, a legtöbbször aktivitáscsökkenéssel, és ritkábban -növekedéssel 

[199, 201, 202]. A VP-on belül a DA szintjének szabályozása igen bonyolult, számos 

receptor, neurotranszmitter részt vesz benne. A GABAa antagonista picrotoxin és a 

GABAb antagonista phaclofen is megközelítőleg megduplázta a DA szintet a VP-

ban [203]. A lokálisan és a VTA-ban alkalmazott NMDA és AMPA is növelik a DA 

szintet a VP-ban [204]. A VTA ingerlésekor a VP-ban feszabaduló DA csökkenti a 

sejtaktivitást, és ezt a hatást gátolja a lokálisan adott µ-opiát agonista DAMGO és a 

κ-opiát agonista U50488 [205].  Fontos hatása van a VP-ba juttatott SCH23390-nek 

és Sulpiridnek, mivel - bár speciális, úgynevezett „alkoholpreferáló” patkányokon - 

előbbi hatszorosára, utóbbi kétszeresére emeli a DA szintet [191]. A VP-ban 
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felszabaduló DA-nak lényeges hatása, hogy modulálja a VP sejtjeinek GABA-ra és 

glutamátra adott válaszait, méghozzá az esetek többségében gyengíti azokat [206, 

207]. 

 

1.3.3. A ventralis pallidum funkciói 
 
 

 A VP-ot sokáig pusztán a NAC átkapcsoló-állomásának, az accumbalis 

információ motoros magok felé történő fő közvetítőjének tekintették [208]. 

Valószínűleg ebből kifolyólag, a legtöbb információ a VP motoros, főként 

lokomotoros aktivitásban játszott szerepéről áll rendelkezésünkre [209-214]. Ma már 

tudjuk, hogy a VP szerepe sokkal összetettebb, mivel szerves részét képezi az 

úgynevezett motivációs-limbicus körnek, amely a külső környezeti ingereket illetve a 

belső homeosztatikus információkat integrálja, és kialakítja az adaptív motoros 

választ [215-217]. A VP-nak a motivációs kör részeként kulcsfontosságú szerepe van 

a hedonikus válaszok kialakításában [218], emellett pozitív korreláció állapítható 

meg a táplálék hedonikus értéke és a VP tüzelési frekvenciája között [219]. A VP-ba 

mikroinjektált GABAa antagonista bicucullin növeli, míg az agonista muscimol és a 

D1 antagonista SCH23390 csökkenti a szukróz-oldat fogyasztását [220]. A muscimol 

nem csak a konszummatív magatartást befolyásolja, hanem erőteljes averzív 

ízreaktivitást is indukál [220]. 

 A VP tanulási folyamatokban betöltött szerepéről igen keveset tudunk. 

Ismert, hogy a VP lidokainos inaktivációja a térbeli munkamemória deficitjét 

eredményezi radiális labirintusban [221]. A VP-ba injektált enkefalin rontja a 

munkamemóriát a mediodorsalis thalamusba menő GABA-erg rostokon keresztül 

[222]. Passzív elhárító szituációban a heparin glükózaminoglikán, biglikán és a 

chondroitin szulfát C is elősegítik a memóriakonszolidációt, valószínűleg elsősorban 

a VP nagy cholinerg neuronjain keresztül [223, 224].  A pavlovi tanulás során a VP 

sejtjei válaszolnak mind a nem kondicionált stimulus (US), mind az azt jelző 

kondicionált stimulus megjelenésére (CS+), ugyanakkor míg előbbi egy stabil 

populációs választ indukál, addig utóbbira a tanulás folyamán fokozatosan növekedő 

majd stabilizálódó populációs aktivitás a jellemző [225].  

 A VP-ban felszabaduló DA-nak elsősorban a motivációs folyamatokban 

ismert és bizonyos pozitív megerősítési sejthető a szerepe. Kimutatták, hogy VP-ban 
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elektromos öningerlés építhető ki [226], melyet szisztémásan adott DA antagonisták 

csökkentenek [227]. A VP excitotoxikus léziója gátolja az amfetamin kiváltotta 

helypreferencia kialakulását (akvizíció), azonban a már kialakult helypreferencia 

előhívását nem befolyásolja [228]. A VP-ba adott indirekt DA agonista kokain illetve 

amfetamin helypreferenciát váltanak ki [229]. A kokain indukálta helypreferencia 

kialakulását a VP 6-OHDA-os léziója megakadályozza [190]. Kimutatták, hogy a 

kokain többszörösére emeli a DA szintet a VP-ban [190]. 
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2. Célkitűzések 
 

 

 A bevezetőben említett információk alapján láthattuk, hogy a DA 

kulcsfontosságú szerepet játszik a tanulási, azon belül is a konszolidációs 

folyamatokban, ahogy azt igazolták többek között a PFC, az AMY, a CPU, a HPC és 

a NAC területén is. Ezen agyterületek mind közvetlen, vagy közvetett módon 

kapcsolatban állnak a VP-mal, amely jelentős beidegzést kap a VTA DA-erg 

neuronjaiból, elsősorban a MLDR útján. A VP területén a D1 és a D2 DA 

receptorcsaládba tartozó DA receptorok is megtalálhatóak. Ezen receptorokat eddig 

csak a lokomotoros/motoros aktivitás szabályozásában illetve bizonyos motivációs 

folyamatokban vizsgálták, ugyanakkor tanulási és memóriafolyamatokban játszott 

szerepükre vonatkozólag ismereteink még hiányosak. Jelen kísérleteinkben a VP DA 

receptorainak memóriakonszolidációban és a kialakult memória stabilitásában 

betöltött szerepének tisztázására törekedtünk, és ezért a következő vizsgálatokat 

végeztük: 

1. A térbeli tanulási folyamatok vizsgálatára használt Morris-féle úsztatási 

tesztben vizsgáltuk, hogy miként befolyásolja a memóriakonszolidációt és a 

kialakult memória kioltással szembeni stabilitását: 

a) a VP-ba mikroinjektált D1 DA receptor agonista SKF38393, illetve 

b) a VP-ba mikroinjektált D2 DA receptor agonista Quinpirol. 

2. A negatív megerősítéshez kapcsolódó tanulási folyamatok vizsgálatára 

alkalmazott passzív elhárító szituációban vizsgáltuk, hogy miként 

befolyásolja a memóriakonszolidációt és a kialakult memória hosszú távú 

időbeli stabilitását: 

a) a VP-ba mikroinjektált D1 DA receptor agonista SKF38393, illetve 

b) a VP-ba mikroinjektált D2 DA receptor agonista Quinpirol. 

3. Mindkét paradigmában, annak bizonyítására, hogy az SKF38393 által 

kiváltott hatások a D1 DA receptorcsalád receptorain, míg a Quinpirol által 

kiváltott hatások a D2 DA receptorcsalád receptorain jönnek létre, 

receptorcsalád-szelektív antagonistákat alkalmaztunk. Az előbbi esetben a D1 

szelektív SCH23390-et, míg az utóbbi estben a D2 szelektív Sulpiridet 

használtuk.  
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4. A memóriakonszolidáció vizsgálatának feltétele, hogy a kísérleti állatok 

idegrendszerében kialakuljon a rövid távú memória, amely hosszú távon 

rögzülhet a konszolidációs folyamatok során. A Morris-féle úsztatási tesztben 

a paradigma felépítéséből adódóan meg tudtuk mutatni, hogy egy társítás után 

a kísérleti állatokban kialakul a rövid távú memória, ugyanakkor az egy 

társításos passzív elhárító tesztben erre nem volt lehetőségünk, így ennek 

kimutatására egy külön kísérletet végeztünk ez utóbbi kísérleti szituációban. 

5. Ismert, hogy a VP-ba injektált indirekt DA receptor agonista kokain és 

amfetamin helypreferenciát vált ki, ugyanakkor a DA-ról, illetve a DA 

receptorok direkt agonistáiról nem áll rendelkezésünkre adat. Kísérleti 

eredményeink értelmezése szempontjából fontosnak tartottuk annak 

tisztázását, hogy az esetleges memóriakonszolidációt befolyásoló hatás 

mellett az általunk alkalmazott agonisták rendelkeznek-e közvetlen jutalmazó 

vagy büntető hatással. Ennek érdekében mindkét általunk alkalmazott 

agonista hatását megvizsgáltuk helypreferencia tesztben is.  
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3. Kísérleti módszertan 
 
 

3.1. Kísérleti állatok 
 

 Kísérleteink során 430 hím Wistar típusú patkányt használtunk (LATI, 

Gödöllő), melyek átlagos testsúlya a kísérletek idején 280 - 320 g volt. Az állatok a 

műtétek megkezdése előtt 6-8 nappal Intézetünk állatszobájába kerültek, ahol 

22±2°C–os hőmérsékletet biztosítottunk számukra. Az állatokat egyenként, különálló 

ketrecekben helyeztük el, számukra a természetes napszaknak megfelelő mesterséges 

megvilágítást alkalmaztunk: 12 óránként váltakozó ciklusban világos és sötét 

periódust biztosítottunk (06:00 és 18:00 órai kezdettel, a megfelelő sorrendben). Az 

állatok ad libitum fogyaszthattak vizet, valamint standard laboratóriumi rágcsálótápot 

(CRLT/N standard laboratóriumi rágcsálótáp, Charles River Laboratories, Budapest), 

és testsúlyukat folyamatosan ellenőriztük. A műtétek megkezdése előtt a patkányokat 

a kísérleteket végző személyek kezéhez szoktattuk (ún. „handling”), annak 

érdekében, hogy a mikroinjekciók beadása könnyen véghezvihető legyen a kézben 

tartott éber állatokon. A műtétek, illetve a kísérletek alatt az egyetemi (BA02/2000-

8/2012), nemzeti (40/2013. (II. 14.) számú Magyar Kormányrendelet), és nemzetközi 

(European Community Council Directive, 86/609/EEC, 1986, 2010) standard 

állatetikai szabályoknak megfelelően jártunk el. 

 

3.2.  Sztereotaxikus műtét 
 
 

 A műtétek során a narkózis  indukciójához és fenntartásához ketamin és 

diazepam 4:1 arányú keverékét (Calypsol, 80mg/ttkg, Seduxen, 20mg/ttkg, Richter 

Gedeon Zrt.) használtuk intraperitoneálisan adagolva 2ml/ttkg dózisban. A 

sztereotaxikus technikával végzett műtét során rozsdamentes fém vezető kanülöket 

(22 gauge átmérőjű, 0,64 mm) implantáltunk bilaterálisan a VP fölé 0,5 mm-rel 

(2.ábra). A célstruktúra koordinátáit Paxinos és Watson sztereotaxikus agyatlasza 

alapján határoztuk meg, melyek a következők voltak: ML.: ± 2,2 mm, AP.: - 0,26 

mm DV.: - 7,1 mm a sutura coronalis és sagittalis metszéspontjában található 

Bregma ponthoz viszonyítva [230]. A vezető kanülöket a koponyacsontba rögzített 
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rozsdamentes acél csavarok és fogászati akrilát segítségével rögzítettük. A kanülöket 

az eltömődés elkerülése érdekében 27 gauge (0,36 mm) átmérőjű steril dugókkal 

(mandrin) zártuk le, melyeket csak az anyagbeadás során távolítottunk el. Az állatok 

a műtétek során antibiotikum profilaxisban részesültek (G-penicillin). A kanülök 

implantációja után 7 napot hagytunk az állatok posztoperatív felépülésére. A 

magatartási kísérletek megkezdése előtt minden állatot neurológiai vizsgálatnak 

vetettünk alá, hogy meggyőződhessünk a szenzoros és a motoros funkcióik intakt 

voltáról. 

 

 

 
 

2. ábra A műtétekhez használt sztereotaxikus készülék, illetve a készülékbe fogott 

állat. 

 

 

 

 

 

 
 

26 
 



3.3.  Az alkalmazott kísérleti anyagok  
 

 

 

3. ábra A beadó kanül helyzete Paxinos és Watson (1986) sztereotaxiás atlasza 

alapján  [230]. 

 

 Kísérleteinkben a D1 DA receptor agonista SKF38393-at (Sigma-Aldrich 

Co.: R-(+)-SKF-38393 hydrochloride, S101, moláris tömeg 291,77 g/mol), 

alkalmaztuk három különböző dózisban: 0,1 µg (0,85 mM), 1,0 µg (8,56 mM) és 5,0 

µg (42,84 mM) illetve a D2 DA receptor agonista Quinpirolt (Sigma-Aldrich Co.: 

Quinpirole hydrochlride, Q102, moláris tömeg 255,79 g/mol), szintén három 

különböző dózisban: 0,1 µg (0,98 mM), 1,0 µg (9,77 mM) és 5,0 µg (48,89 mM) . 

Mindkét agonistát fiziológiás sóoldatban (vehiculum) oldottuk fel. A kontroll állatok 

a vivőanyagot kapták az agonista mikroinjekciókkal azonos térfogatban. A D1 DA 

receptor agonista SKF38393 specificitásának vizsgálatára a szelektív D1 DA 

receptor antagonista SCH23393 (Sigma-Aldrich Co.: (R)-(+)-SCH-23390 

hydrochloride, D054, moláris tömeg 324,24 g/mol) 5,0 µg (38,55 mM) dózisát 

használtuk, míg a D2 DA receptor agonista Quinpirol specificitásának vizsgálatára a 
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D2 DA receptor antagonista Sulpirid (Sigma-Aldrich Co.: (S)-(-)-Sulpiride, S7771, 

moláris tömeg 341,43  g/mol) 4,0 µg (29,29 mM) vagy 0,4 µg (2,93 mM)  dózisát 

alkalmaztuk. Az antagonistákat fiziológiás sóoldatban (vehiculum) oldottuk fel, és 

ezt az oldatot mikroinjektáltuk a megfelelő kontroll csoport állatainak az antagonista 

injekciókkal azonos térfogatban. Az anyagokat minden esetben bilaterálisan 0,4-0,4 

µl térfogatban injektáltuk a célterületre (3. ábra). 

 Az SKF38393-mal végzett kísérleteink során a következő csoportokat 

alakítottuk ki: 0,1 µg D1ago: 0,1 µg SKF38393-at kapott állatok, 1,0 µg D1ago: 1,0 

µg SKF38393-at kapott állatok, 5,0 µg D1ago: 5,0 µg SKF38393-at kapott állatok és 

kontroll: fiziológiás sóoldatot kapott állatok. A D1 DA antagonista SCH23390-vel 

végzett kísérletek során a következő négy csoportba osztottuk a patkányokat: D1ant: 

5,0 µg SCH23390 + vehiculum kezelt állatok, D1ant + ago: 5,0 µg SCH23390 

előkezelés után 1,0 µg SKF38393 kezelésben részesült állatok, 1,0 µg D1ago: 

vehiculum előkezelés után 1,0 µg SKF38393-at kapott állatok, kontroll: kontroll 

állatok, melyek két vehiculum injekciót kaptak. Az antagonista vagy a vehiculum 

beadása mindig 15 perccel az agonista vagy a vehiculum beadása előtt történt. A 

Quinpirollal végzett kísérleteink során a következő csoportokat alakítottuk ki: 0,1 µg 

D2ago: 0,1 µg Quinpirolt kapott állatok, 1,0 µg D2ago: 1,0 µg Quinpirolt kapott 

állatok, 5,0 µg D2ago: 5,0 µg Quinpirolt kapott állatok és kontroll: fiziológiás 

sóoldatot kapott állatok. Az D2 DA antagonista Sulpiriddel végzett kísérletek során a 

következő négy csoportba osztottuk a patkányokat: D2ant 1 vagy D2ant 2: 4,0 µg 

Sulpirid + vehiculum kezelt állatok vagy 0,4 µg Sulpirid + vehiculum kezelt állatok, 

D2ant + ago 1 vagy D2ant + ago 2: paradigmától függően 4,0 µg Sulpirid 

előkezelés után 1,0 µg Quinpirol vagy 0,4 µg  Sulpirid előkezelés után 0,1 µg 

Quinpirol kezelésben részesült állatok, 1,0 µg D2ago vagy 0,1 µg D2ago: vehiculum 

előkezelés után paradigmától függően 1,0 µg vagy 0,1 µg Quinpirolt kapott állatok, 

kontroll: kontroll állatok, melyek két vehiculum injekciót kaptak. Az antagonista 

vagy a vehiculum beadása mindig 15 perccel az agonista vagy a vehiculum beadása 

előtt történt. A dózisok minden esetben az egyik oldalra történt mikroinjekciók 

dózisát jelentik, az állatok tehát összesen mindig az említett dózis kétszeresét kapták. 

Az anyagbeadás során a beépített vezető kanülökből eltávolítottuk a dugóként 

funkcionáló mandrinokat, majd a vezető kanülökbe illesztettük és vezettük be a 

beadó kanülöket bilaterálisan (külső átmérő 27 gauge, 0,36 mm), melyek 0,5 mm-el 
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nyúltak túl a vezető kanülökön, elérve a VP-ot, lehetővé téve ezzel a tizedmilliméter-

pontos célzást. A beadó kanült egy 20 cm hosszú polietilén csövön keresztül 10 µl-es 

Hamilton-fecskendőhöz csatlakoztattuk, mely az oldott anyagokat tartalmazta. A 

fecskendőt Cole-Parmer programozható, automata pumpa (Cole-Parmer, IITC, Life 

Sci. Instruments, California) működtette, melynek köszönhetően az oldatok 1 percen 

keresztül folyamatosan, egyenletes tempóban jutottak a célterületre bilaterális 

mikroinjekciók formájában. A beadást követően további 1 percig a vezető 

kanülökben hagytuk a beadó kanült a beadott anyag visszafolyásának megelőzése 

érdekében, majd eltávolítás után ismét mandrinnal zártuk le a vezető kanülöket. A 

mikroinjekciókat kézben tartott, éber állatokon végeztük. 

 

3.4. Magatartásvizsgálatok 
 
 

 A magatartási teszteket minden esetben hangszigetelt és klimatizált 

(hőmérséklet: 22±2 °C) kísérleti helyiségekben végeztük. A patkányok viselkedését 

az apparátusok fölé helyezett videokamera és videomagnó segítségével rögzítettük, 

és „Noldus EthoVisison Basic” program segítségével értékeltük ki (Noldus 

Information Technology B.V., Wageningen, Hollandia). Ezen program lehetővé teszi 

az általunk kijelölt területen és módon az állatok mozgásának digitális online vagy 

offline analízisét. A program segítségével többféle paramétert mérhetünk és 

elemezhetünk az állat viselkedésének minél részletesebb megismerése érdekében 

(megtett út, idő, sebesség, szögsebesség, belépések száma és latenciája stb.).  

 

3.4.1.  Morris - féle úsztatási teszt (MWM) 
 
 

 A Morris - féle úsztatási teszt a térbeli tanulási- illetve memóriafolyamatok 

tanulmányozására szolgál. A kísérletek során egy kör alakú, 150 cm átmérőjű és 60 

cm falmagasságú medencét 40 cm-ig vízzel (23±1 °C) töltöttünk fel. A kör alakú 

úsztatót virtuálisan négy kvadránsra osztottuk, melyek közül az egyik kvadránsba 

(célkvadráns), a víz felszíne alá 2 cm-el egy 10x10 cm alapterületű, átlátszó 

műanyagból készült platformot helyeztünk el. A platform helye az egyes ülések 

során állandó volt. A vizet metilénkék festékkel színeztük meg annak érdekében, 
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hogy a platform az állatok számára ne legyen látható. A kísérlet során az állatokat 

minden esetben a medence fala mellé, fejjel a fal felé helyeztük be az apparátusba, 

innen úsztak a fix helyzetű platformra. Az állatok indításának helyét ülésenként 

változtattuk. A medence körül egyszerű geometriai alakzatokat ábrázoló fekete-fehér 

képeket, úgynevezett cue-kat helyeztünk el, melyek az állatok tájékozódását 

segítették.  

 A kondicionálások megkezdése előtt (a 0. napon, 4. ábra) eltávolítottuk a 

platformot az apparátusból, és 90 másodpercig habituáltuk az állatokat a kísérleti 

berendezéshez, ami alatt mértük az állatok által megtett utat. Ezt követően 4 

csoportra osztottuk az állatokat úgy, hogy az átlagosan megtett út tekintetében 

mindegyik csoport hasonló legyen. Az első nap során, a platform visszahelyezését 

követően, délelőtt kétszer úsztattuk az állatokat 1 perces különbséggel (1. 

kondicionálás, 2. kondicionálás). Ezt közvetlenül követte az oldatok mikroinjekciója. 

Az ülések közötti rövid időtartam a rövid távú memória kialakulásának kimutatására 

szolgált. A második nap délelőtt az előző naphoz hasonlatosan zajlott a kísérlet, az 

állatokat kétszer úsztattuk (3. kondicionálás, 4. kondicionálás) 1 perces 

különbséggel, és ezt azonnal követte az oldatok mikroinjekciója. A kondicionálások 

során (1.-4. kondicionálás) a platform megtalálásának idejét, vagyis a céltalálási időt 

(céltalálási latencia) mértük. A patkányok addig maradtak a medencében, amíg a 

platformot meg nem találták. Amennyiben valamelyik állatnak ez három perc (180 s) 

alatt nem sikerült, azt a kísérletvezető helyezte a platformra. A kondicionálásokat 

követően az állatok számára 1 perc állt rendelkezésre, hogy körülnézhessenek, és 

feltérképezhessék környezetüket. A harmadik nap délelőtt eltávolítottuk a platformot 

(platform nélküli úsztatás / kioltás), és az állatok 180 másodpercig úszhattak. Ekkor 

azt az időt mértük, mely során az állatok először keresztezték (megtalálták) a 

platform helyét (az ábrán ezt is céltalálási időnek/latenciának nevezzük). Ezen felül a 

platform nélküli úsztatás során mértük a célkvadránsban töltött időt, a célkvadránsba 

történő belépések számát, illetve azt, hogy az állat hányszor keresztezte az 

eltávolított platform helyét. Az első két paraméter az utóbbihoz viszonyítva nyilván 

sokkal gyengébben, de szintén jelezheti az állat megnövekedett prefernciáját a 

platform helyéhez illetve annak környezetéhez. A harmadik nap délutánján a 

platformot visszahelyeztük eredeti helyére, és ismét az állatok céltalálási idejét 

mértük. Az összes ülés során mértük az állatok átlagos sebességét (5. ábra). 
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4. ábra A Morris-féle úsztatási teszt folyamatábrája. 

 

 
 

 5. ábra  A Morris-féle úsztatási teszt megjelenítése a Noldus Ethovision program 

által. 

 

3.4.2. Passzív elhárító tanulás (PAV) 
 

 

 Kísérleteinkben a negatív megerősítés tanulási folyamatainak 

tanulmányozására szolgáló, egy társításos passzív elhárító tanulási paradigmát 

alkalmaztuk. A kísérleti berendezés egy 60x60x60 cm-es, felülről erősen 

megvilágított (100 W-os lámpa) szürke, és egy hozzá csatlakozó 15x15x15 cm-es 

sötét, kisebb méretű fedett dobozból áll, melynek aljába sokkoló rácsot építettünk (6. 

ábra). A két dobozt egy csapóajtó választotta el. Az apparátust minden egyes ülést 

követően kitisztítottuk. Az egyes ülések során az állatokat a nagyobb, megvilágított 
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doboz közepére helyeztük és azt mértük, hogy mikor lépnek be a kisebb, sötét 

dobozba (belépési latencia). Az egyes ülések maximális hossza 180 másodperc volt.  

 A kondicionálást megelőzően az állatokat habituáltuk (7. ábra) a kísérleti 

berendezéshez (0. nap), melynek során szabadon mozoghattak az egész apparátus 

területén. Az ülés alatt a sötét kompartmentbe történő első belépés latenciáját mértük. 

A habituációt követően az állatokat 4 csoportra osztottuk úgy, hogy az egyes 

csoportokba tartozó állatok első belépési latenciájának átlaga csoportonként hasonló 

legyen.  A kondicionálás során (1. nap), a sötét dobozba való belépés után a két 

doboz közötti nyílást gyorsan lezártuk, majd 3x1 s-ig 0,5 mA áramerősségű sokknak 

vetettük alá az állatokat. Azokat az állatokat kizártuk a kísérletből, amelyek 90 

másodperc alatt nem léptek be a sötét kompartmentbe a kondicionálás ideje alatt 

(tudniillik ebben az esetben gyenge sokk esetében nem, vagy csak minimális 

mértékben lehet kimutatni a tanulást). A kondicionálás azonnal követte az oldatok 

mikroinjekciója. A kondicionálás után 24 órával (2. nap), 1 héttel (8. nap), illetve 2 

héttel (15. nap) később végeztük a tesztelést (Teszt 1, Teszt 2, Teszt 3) (6.,7. ábra). A 

tesztek során az állatok a sötét dobozba való belépést követően nem kaptak áramütést 

és mikroinjekciót. A mérést a habituáció során akkor állítottuk le, amikor a 

behelyezést követően a 180 másodperc letelt, míg a kondícionálás és a tesztek során 

amikor a patkány mind a négy végtagja a sötét dobozban volt, vagy ha az állat 

túllépte a maximális 180 másodperces időtartamot. 

 A passzív elhárító szituáció esetében a rövid távú memória kimutatására egy 

külön kísérletet terveztünk (8. ábra). Ennek során a műtött állatainkat a fenti 

eljáráshoz hasonlóan habituáltuk a kísérleti berendezéshez, majd a habituáció során 

mért megtett út alapján két csoportot alakítottunk ki közel megegyező átlaggal. 

Mindkét csoportot esetében a kondicionálás is a fentiek szerint zajlott egészen a 

sokkolással bezárólag. A sokkolás után, az első csoport állatai fiziológiás sóoldatot 

kaptak mikroinjekció formájában (ez tehát olyan volt, mint a szimpla kontroll 

csoport) a VP területére, míg a második csoport állatait 1 perc múlva visszahelyeztük 

az apparátus területére (visszahelyezett kontroll csoport), és a belépési latenciát 

mértük (1 perc utáni teszt). Ezt követően ezen visszahelyezett állatok is megkapták a 

fiziológiás sóoldat mikroinjekciót. 24 óra múlva mindkét állatcsoportot teszteltük (a 

Teszt 1-nek megfelelően).  
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6. ábra  A passzív elhárító berendezés. 

 

 

 

7. ábra A passzív elhárító tanulás folyamatábrája. 
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8. ábra A rövid távú memória kimutatása a passzív elhárító szituációban (csak az 

egyik csoportot helyeztük vissza 1 perc múlva).  

 

3.4.3. Helypreferencia teszt (CPP) 
 
 

 A helypreferencia teszt a különböző kémiai anyagok pozitív, illetve negatív 

megerősítő hatásának (jutalmazó vagy büntető) tanulmányozására szolgál. Az 

általunk használt open field alapú helypreferencia teszt megfelel a Hasenohrl és 

Huston által kidolgozott metodikának [231]. A helypreferencia teszteléséhez egy kör 

alakú, 85 cm átmérőjű, 40 cm magas falú kádat használtunk (kör alakú „open field” 

doboz). A sötétszürke apparátust virtuálisan négy egyenlő nagyságú kvadránsra 

osztottuk (az apparátus alján lévő vonalak ezt jelölték). Az állatok térbeli 

orientációját külső vizuális „jelek”, ún. „cue”-k segítették, amelyek az egész 

kísérletsorozat során konstans pozícióban voltak. Helypreferencia teszt során az 

apparátust 40 W-os izzóval közel homogénen világítottuk meg. A dobozt minden 

egyes állat után kitisztítottuk. 
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9. ábra A helypreferencia teszt folyamatábrája. 

 

 A helypreferencia tesztet négy egymást követő napon végeztük (9. ábra). A 

kísérlet első napján az állatokat habituáltuk, minden állatot konstans pozícióban az 

apparátus közepére helyeztünk (10. ábra). Ezt követően az állatok 15 percen (900 s) 

keresztül szabadon mozoghattak az egész apparátus területén. A habituáció során 

mértük a patkányok által megtett utat és az egyes kvadránsokban töltött időt, továbbá 

a kvadránsokba történő belépések számát. Az anyagok beadása előtt az állatoknál 

nem volt megfigyelhető preferencia, illetve averzió egyik kvadránsra sem, ami 

megmutatkozott abban, hogy nem volt szignifikáns különbség az egyes 

kvadránsokban töltött idők között. Minden egyes állat esetében az apparátus egy 

olyan negyedét jelöltük ki kezelő kvadránsnak (célkvadráns), ahol az állat a 

habituáció során nem a legtöbb, de nem is a legkevesebb időt töltötte. A habituáció 

során az egyes kvadránsokban töltött idő alapján az állatokat 4 csoportra osztottuk 

úgy, hogy az egyes csoportok átlaga között ne legyen jelentős eltérés. A kezelő 

kvadránsok megoszlása kiegyenlített volt az egyes csoportokon belül, az állatokat a 

különböző kezelési csoportokba véletlenszerűen soroltuk be. 
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10. ábra A habituáció során készült felvétel. 

 

A vizsgálat második és harmadik napján történt az állatok kondicionálása (11. ábra). 

A kondicionálások során a kvadránsokat fizikailag is elválasztottuk egymástól 

plexiüveg segítségével. Az anyagbeadást követően az állatot a célkvadránsba 

helyeztük. A patkányok 15 percen keresztül tartózkodtak a célkvadránsban, ez idő 

alatt társíthatták a beadott anyag által kiváltott hatást a célkvadránshoz, vagyis a 

helyhez. Az állatok mindvégig láthatták a külső vizuális jeleket, melyek alapján 

tájékozódhattak.  Mindkét kondicionálási napon ugyanazt az eljárást alkalmaztuk. 

 

 

 
 

11. ábra  A kondicionálás során készült felvétel. 
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A negyedik napon, teszt előtt eltávolítottuk a plexi térelválasztót.  Az állatokat az 

apparátus közepére helyeztük konstans pozícióban, és ezt követően 15 percen 

keresztül szabadon mozoghattak az apparátus egész területén. A tesztet követően 

anyagbeadás nem történt. A teszt során ismét mértük az egyes kvadránsokban -

köztük a célkvadránsban - töltött időt, a megtett utat illetve a kvadránsokba - köztük 

a célkvadránsba - történő belépések számát. 

 

3.5. Az eredmények kiértékelése 
 

3.5.1. Statisztikai módszerek 
 
 

 A mérési adatainkat egy és két szempontos varianciaanalízissel (ANOVA), 

illetve párosított t-póbával értékeltük „SPSS 20.0 for Windows” programcsomag 

segítségével. A minták homogenitásának vizsgálatára F-tesztet alkalmaztunk. A 

csoportonkénti összehasonlítást Tukey-féle post hoc teszttel végeztük el. A 

szignifikanciaszintet minden esetben p < 0,05-nek tekintettük, a szignifikáns 

értékeket a grafikonokon csillaggal, kettős kereszttel vagy kereszttel jelöltük. 

 

3.5.2. Szövettani módszerek 
 

 

 Kísérleteink elvégzése után a kísérleti állatokat i.p. alkalmazott, 2 ml/ttkg 

dózisú 20%-os uretán oldattal túlaltattuk. Ezt követően az állatokat először 

fiziológiás sóoldattal, majd formaldehid 10%-os oldatával transcardialisan 

perfundáltuk. Miután meggyőződtünk a kellő mértékű fixáltságról, a tetemeket 

dekapitáltuk és agyukat óvatosan eltávolítottuk. Az agyakat pufferelt, szukrózt 

tartalmazó formalin oldatba helyeztük, majd 72 óra fixálás után a kanülök helyét 

tartalmazó blokkokat vágtunk az belőlük, melyekből microtommal 40 µm vastag 

fagyasztott metszeteket készítettünk. A metszeteket cresyl violával festettük meg, 

majd fénymikroszkóppal, illetve a Paxinos és Watson sztereotaxikus atlasz [230] 

segítségével rekonstruáltuk a kanülök és a mikroinjekciók helyét. Azon állatok 

eredményeit, melyek kanüljei nem a megfelelő helyen voltak, illetve a 
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mikroinjekciók nem a megfelelő helyre kerültek, nem vettük figyelembe a statisztikai 

értékelés során. 
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4. Eredmények 
 
 

4.1. Szövettani eredmények 
 

 
 Az állatok agyának szövettani feldolgozása igazolta, hogy a kísérletekben 

részt vett 430 db Wistar patkány közül 382 esetben a bilaterális kanülök 

szimmetrikusan, a célterületnek, vagyis a VP-nak megfelelően helyezkedtek el, míg a 

fennmaradó 48 patkánynál a kanülök pozíciója a célterületen kívűl esett (n = 40), 

vagy a koronájuk a kísérletek közben sérült, illetve leesett (n = 8) (12. ábra). A 40 

célterületen kívüli célzásból 20 esetben a kanülök vége a célterület alatt a 

horizontális diagonális köteg (HDB) és/vagy a magnocelluláris preopticus mag 

(MCPO) területén helyezkedett el. További 4 esetben a kanülök vége a liquortérbe 

ért, 1 esetben pedig a Calleja-szigetek (ICj) területén végződött. A hibás célzások 

közül, 6 darab 0,5-1,0 mm-rel a VP fölött végződött a globus pallidus (GP), míg 1 a 

dorsalis striatum (CPU) területén. További 8 esetben a kanülök a célterülettől jobbra 

vagy balra végződtek: egyik oldalon a lateralis preopticus area (LPO), másik oldalon 

pedig a commissura anterior hátsó kötegének interstitialis magja (IPAC) vagy a 

magnocellularis preopticus mag (MCPO) területén. A statisztikai analízisből kizártuk 

azokat az állatokat, amelyek esetében a kanül célterületen kívül volt. Azon állatok 

viselkedésében, amelyeknél a szövettani kiértékelés alapján a mikroinjekció nem a 

megfelelő helyre történt, nem tapasztaltunk jellegzetes változást. Az egyes 

kísérleteket illetően a hibás célzásokra vonatkozó külön statisztikai kiértékelésre 

azok relatíve alacsony száma miatt nem volt lehetőség.   
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12. ábra  A kanülvégek elhelyezkedésének sematikus ábrázolása Paxinos és Watson 

sztereotaxikus agyatlasza [230] alapján. A diagram közepén látható számok a 

bregmától mért anterior-posterior távolságot mutatják milliméterben. A panel: az 

üres és a teli körök (a szürke különböző árnyalataiban) illetve a háromszögek a 

célterületnek megfelelő bilateralis mikroinjekciók helyeit mutatják (n = 382). B 

panel: az azonos szimbólumok a nem megfelelő pozícióban lévő bilateralis kanülök 

végének helyeit jelölik (n=40). A szimbólumok mellett azon állatok számát láthatjuk, 

amelyek esetében a mikroinjekció a megjelölt helyekre történt. 

 

4.2. A Morris-féle úsztatási teszt eredményei  
 
 

 A Morris-féle úsztatási tesztben kapott céltalálási latenciák elemzésekor 

adatainkat először két szempontos varianciaanalízisnek vetettük alá, majd egy 

szempontos varianciaanalízis segítségével az ülések közötti esetleges statisztikai 

különbséget vizsgáltuk meg az egyes csoportokon belül. Ezután ülésenként egy 

szempontos varianciaanalízist alkalmazva kíséreltünk meg fényt deríteni a csoportok 

közötti esetleges statisztikai különbségekre. Az kioltás során mért egyéb paraméterek 

(nevezetesen a célkvadránsban töltött idő, a célkvadránsba történő belépések száma 
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és az eltávolított platform keresztezésének száma), illetve az egyes üléseken belül a 

sebességek elemzésekor egy szempontos varianciaanalízist alkalmaztunk. 

 

4.2.1. A D1 dopamin receptor aktiváció hatásai  

 
 

Az SKF38393 kezelés hatásai: 
 
 Ebben a kísérletben a D1 DA receptor agonista SKF38393 kezelt állatok 

céltalálási latenciájára gyakorolt hatását vizsgáltuk (13. ábra). Ezen kísérletekben a 

következő csoportokat alkalmaztuk: kontroll csoport, 0,1 µg, 1,0 µg és 5,0 µg 

SKF38393-at kapott csoportok (az ábrán a megfelelő sorrendben: kontroll; 0,1 µg 

D1ago; 1,0 µg D1ago; 5,0 µg D1ago). A két szempontos varianciaanalízis alapján 

szignifikáns különbséget találtunk a kísérlet egyes ülései között [F (5,37) = 22,694, p 

< 0,001], a különféle kezelésben részesült csoportok között [F (3,60) = 6,816, p < 

0,001], ugyanakkor a különféle kezelések és a kísérlet egyes ülései közötti interakció 

nem volt szignifikáns [F (15,222) = 0,994, p > 0,05]. A Tukey-féle post hoc analízis 

segítségével arra is fény derült, hogy a 0,1 µg (n = 10, p < 0,005) illetve az 1,0 µg (n 

= 9, p < 0,001) D1 DA receptor agonistát kapott csoportok eredményei 

szignifikánsan eltérnek a kontroll csoportétól (n = 10), ugyanakkor az 5,0 µg (n = 8) 

agonista kezelt csoporthoz viszonyítva szignifikáns eltérést nem találtunk.  

 Az egyes csoportokon belül az üléseket összehasonlító egy szempontos 

varianciaanalízis kimutatta, hogy mindegyik csoport esetében szignifikáns különbség 

van az ülések átlagai között [a kontroll, a 0,1 µg, 1,0 µg és az 5,0 µg agonista kezelt 

csoport esetében a megfelelő sorrendben: F (5,54) = 3,846,  p < 0,005; F (5,54) = 

13,219,  p < 0,001;  F (5,48) = 9,004,  p < 0,001; F (5,42) = 5,308,  p < 0,001]. A 

Tukey-féle post hoc analízis megmutatta, hogy az állatok megtanulták a platform 

helyét az első kondicionálás során, mivel egy perccel később, a második 

kondicionáláskor az összes csoport céltalálási idejének átlaga szignifikánsan kisebb 

volt az első kondicionáláshoz képest (a kontroll, a 0,1 µg, 1,0 µg és az 5,0 µg 

agonista kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p < 0,001, p < 

0,001, p < 0,05). A második ülést azonnal követte az oldatok mikroinjekciója. 24 óra 

múlva, a harmadik kondicionálás során a kontroll és az 5,0 µg agonista kezelt 

csoport átlagai - bár kissé csökkentek - szinte teljesen visszatértek az első 

kondicionálás átlagainak szintjére, míg a 0,1 és az 1,0 µg agonista kezelt csoportok 
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átlagos céltalálási ideje szignifikánsan rövidebb volt az első kondicionálás átlagaihoz 

képest (mindkét esetben p < 0,001). Ez utóbbi csoportok átlagai a második 

kondicionáláshoz képest szignifikáns mértékben nem változtak. Az első naphoz 

hasonlóan, az egy perccel a harmadik kondicionálást követően, a negyedik 

kondicionálás alatt az összes csoport szignifikánsan gyorsabban megtalálta a 

platformot mint az első kondicionálás során (a kontroll, a 0,1 µg, 1,0 µg és az 5,0 µg 

agonista kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p < 0,001, p < 

0,001, p < 0,005). 24 óra elteltével, a platform nélküli úsztatás során (kioltás) az 

összes csoport szignifikánsan gyorsabban megtalálta a platformot az első 

kondicionáláshoz viszonyítva (a kontroll, a 0,1 µg, 1,0 µg és az 5,0 µg agonista 

kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p < 0,001, p < 0,001, p < 

0,005). A kioltást követően, a visszahelyezett platformmal történő teszt ülés során a 

0,1 és az 1,0 µg agonista kezelt csoportok átlagai szignifikánsan rövidebbek voltak 

az első kondicionáláskor mérthez viszonyítva (mindkét esetben p < 0,001). A 

kontroll csoport átlaga a harmadik kondicionálás átlagához volt hasonló.   

 Egy szempontos varianciaanalízis segítségével megvizsgáltuk, hogy a 

csoportok között van-e statisztikailag szignifikáns eltérés az egyes üléseken belül. Az 

első (1. kond.), a második (2. kond.), a negyedik (4. kond.) kondicionálás illetve a 

platform nélküli úsztatás (Kioltás) esetében szignifikáns különbség nem volt a 

csoportok átlagai között. Ugyanakkor a harmadik kondicionálás [3. kond.: F (3,33) = 

5,033, p < 0,01] és a teszt ülés [Teszt: F (3,33) = 4,175, p < 0,05] során a csoportok 

között szignifikáns eltérés mutatkozott. A Tukey-féle post hoc analízis megmutatta, 

hogy harmadik kondicionáláson (3. kond.) belül a 0,1 µg agonista kezelt csoport 

céltalálási latenciaideje szignifikánsan kisebb volt a kontrolléhoz képest (p < 0,05), 

míg az 1,0 µg agonista kezelt csoporté a kontroll és az 5,0 µg agonista kezelt 

csoportéhoz viszonyítva is (mindkét esetben  p < 0,05). A teszt ülés (Teszt) során a 

0,1 és az 1,0 µg agonista kezelt csoportok átlagos céltalálási ideje szignifikánsan 

rövidebb volt a kontroll csoport átlagához képest (mindkét esetben  p < 0,05).  
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13. ábra  A ventralis pallidumba adott D1 dopamin receptor agonista SKF38393 

hatása Morris-féle úsztatási tesztben. Az ábrán csak a csoportok között az üléseken 

belül található statisztikai különbségeket jelöltük. * : p < 0,05 a kontroll, míg # : p 

< 0,05 az 5,0 µg D1ago csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

 

A kioltás során - a platform helyének első megtatálásáig eltelt idő mellett - 

mértük a célkvadránsba történő belépések számát (Belépések száma), a 

célkvadránsban töltött időt (Célkv. töltött idő), illetve azt, hogy az állat hányszor 

keresztezte az eltávolított platform helyét (Keresztezések száma). A statisztikai 

analízist paraméterenként végeztük el. A csoportok átlagainak összehasonlítása egy 

szempontos variancianalízis segítségével, egyik paraméter esetében sem mutatott ki 

szignifikáns különbséget a csoportok között (I. táblázat).   

 

I. táblázat  A platform nélküli úsztatás (Kioltás) során mért paraméterek a D1 

dopamin receptor agonista SKF38393-mal történő kísérletek esetében Morris-féle 

úsztatási tesztben. 

 

 Belépések száma Célkv. töltött idő  
(s) 

Keresztezések 
száma 

kontroll 18,8 ± 1,6 54,5 ± 4,5 3,0 ± 0,7 

0,1 µg D1ago 19,6 ± 1,4 53,8 ± 4,7 4,1 ± 0,9 

1,0 µg D1ago 17,6 ± 2,3 48,4 ± 4,4 2,9 ± 0,6 

5,0 µg D1ago 15,4 ± 1,1 45,2 ± 2,2 4,1 ± 1,0 
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Minden egyes ülésben mértük az állatok átlagos sebességét. A csoportok 

átlagát az egyes üléseken belül egy szempontos varianciaanalízis segítségével 

hasonlítottuk össze. A statisztikai analízis szignifikáns különbséget egyik ülésben 

sem mutatott ki (II. táblázat). 

 

 

II. táblázat  Az állatok sebessége (cm/s) a D1 dopamin receptor agonista SKF38393-

mal történő kísérletek esetében Morris-féle úsztatási tesztben. 

 

Az SCH23390 kezelés hatásai: 
 
 Annak érdekében, hogy kiderítsük vajon a D1 DA receptor agonista 

SKF38393 hatása specifikusan a D1 DA receptorokon jött-e létre, a szelektív D1 DA 

receptor antagonista SCH23390 segítségével végeztünk kísérleteket (14. ábra). Az 

antagonistát önmagában, vagy 15 perccel az 1,0 µg agonista kezelés előtt 

alkalmaztuk. A kialakított csoportok a következők voltak: kontroll csoport, 1,0 µg 

SKF38393 kezelt csoport, 5,0 µg SCH23390 + 1,0 µg SKF38393 kezelt csoport és 

5,0 µg SCH23390 kezelt csoport (az ábrán a megfelelő sorrendben: kontroll; 1,0 µg 

D1ago; D1ant + ago; D1ant). A két szempontos varianciaanalízis megmutatta, hogy 

szignifikáns különbség van az egyes ülések között [F (5,33) = 26,322, p < 0,001], a 

különböző kezelésben részesült csoportok között [F (3,54) = 5,559, p < 0,001], 

ugyanakkor a különféle kezelések és a kísérlet egyes ülései közötti interakció nem 

volt szignifikáns [F (15,198) = 1,191, p > 0,05]. Ezt követően, a csoportokat 

összehasonlítottuk Tukey-féle post hoc teszttel, amely megmutatta, hogy az 1,0 µg (n 

= 9) SKF38393 kezelés csökkenti a platform megtalálásának idejét a kontroll (n = 8, 

p < 0,01) illetve az antagonista + agonista kezelt (n = 8, p < 0,001) csoporthoz képest 

is. Az antagonista kezelést (n = 8) kapott csoporthoz képest szignifikáns eltérés nem 

mutatkozott.   

 1. kond. 2. kond. 3. kond. 4. kond. Kioltás Teszt 

kontroll 26,4 ± 1,9 21,6 ± 1,2 27,0 ± 2,1 26,1 ± 1,4 29,0 ± 1,3 26,7 ± 1,8 

0,1 µg D1ago 28,0 ± 2,9 23,6 ± 3,4 28,8 ± 2,1 25,8 ± 2,2 26,6 ± 1,1 26,2 ± 1,9 

1,0 µg D1ago 25,3 ± 1,3 24,8 ± 1,8 25,8 ± 1,6 25,3 ± 1,8 26,3 ± 0,9 22,3 ± 1,4 

5,0 µg D1ago 29,5 ± 1,5 27,3 ± 2,2 31,1 ± 1,9 30,0 ± 0,5 28,9 ± 1,7 26,1 ± 2,9 
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 Hasonlóan az agonistával végzett kísérletek elemzéséhez, az antagonista 

esetében is összehasonítottuk mindegyik csoporton belül az egyes ülések adatait 

egymással egy-szempontos varianciaanalízis segítségével. Mindegyik csoport 

esetében szignifikáns különbséget találtunk az ülések között [a kontroll, az 1,0 µg, 

antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport esetében a megfelelő 

sorrendben: F (5,42) = 6,862,  p < 0,001;  F (5,48) = 12,707,  p < 0,001; F (5,42) = 

6,595,  p < 0,001; F (5,42) = 5,462,  p < 0,001]. A Tukey-féle post hoc teszt 

megmutatta, hogy a második kondicionálás során az összes csoport szignifikánsan 

gyorsabban megtalálta a platformot az első kondicionáláshoz viszonyítva (a kontroll, 

az 1,0 µg, antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport esetében a 

megfelelő sorrendben: p < 0,005, p < 0,001, p < 0,005, p < 0,005). 24 óra múlva (14. 

ábra, 3. kond.) a kontroll, az antagonista és az antagonista + agonista kezelt csoport 

esetében csökkenő tendencia volt megfigyelhető a céltalálási idő tekintetében az első 

kondicionáláshoz képest, de ez a csökkenés nem volt szignifikáns. Ugyanakkor, az 

1,0 µg agonista kezelt csoport céltalálási latenciája szignifikánsan rövidebb volt az 

első kondicionáláshoz képest (p < 0,001), míg a második kondicionáláshoz képest 

nem változott statisztikailag. A harmadik kondicionálást követően egy perccel, a 

negyedik kondicionálás során - a kísérlet első napjához hasonlóan-, az állatok 

szignifikánsan rövidebb idő alatt megtalálták a platformot mint az első kondicionálás 

alatt (a kontroll, az 1,0 µg, antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport 

esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,005, p < 0,001, p < 0,005, p < 0,001). Ismét 

24 óra múlva, a platform nélküli úsztatás során (Kioltás) az összes csoport céltalálási 

ideje szignifikánsan rövidebb volt az első kondicionáláshoz viszonyítva (az összes 

esetben p < 0,005). A kioltást követően, a platform visszahelyezése után végzett 

úsztatás során (Teszt) az 1,0 µg agonista és az antagonista kezelt csoport átlagai 

szignifikánsan kisebbek maradtak az első kondicionáláséhoz viszonyítva (az 1,0 µg 

és az antagonista kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,001, p < 

0,05), bár az antagonista kezelt csoport esetében így is viszonylag jelentős emelkedés 

volt megfigyelhető. Ugyanezen ülésben a kontroll és az antagonista + agonista kezelt 

csoport átlaga visszatért a harmadik kondicionálás átlagának szintjér. 

 Minden egyes ülésben megvizsgáltuk a csoportok közötti különbséget egy 

szempontos varianciaanalízis segítségével. Az első (1. kond.), a második (2. kond.), a 

negyedik (4. kond.) kondicionálást, valamint a platform nélküli úsztatást (Kioltás) 

elemezve nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között. Ezzel szemben, 
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a harmadik kondicionálás (3. kond.) és a visszahelyezett platformmal történő úsztatás 

során a varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott a csoportok között [3. 

kond.: F (3,29) = 4,710, p < 0,01] és a Teszt: [Teszt, F (3,29) = 3,925, p < 0,05]. 

Mindkét esetben a Tukey-féle post hoc teszt azt mutatta, hogy az 1,0 µg agonista 

kezelt csoport átlaga szignifikánsan alacsonyabb a kontroll illetve az antagonista + 

agonista kezelt csoport átlagához viszonyítva (mindkét esetben p < 0,05). 

 

 
 

14. ábra  A ventralis pallidumba adott D1 dopamin receptor agonista SKF38393 és 

D1 dopamin receptor antagonista SCH23390 hatása Morris-féle úsztatási tesztben. 

Az ábrán csak a csoportok között az üléseken belül található statisztikai 

különbségeket jelöltük. * : p < 0,05 a kontroll és a D1anta + ago csoporthoz 

viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

 

A platform nélküli úsztatás, vagyis a kioltás során a platform helyének első 

keresztezési ideje mellett több paramétert is mértünk (III. táblázat). A csoportokat 

minden egyes parameter esetében egy szempontos varianciaanalízis segítségével 

hasonlítottuk össze egymással. Az analízis során szignifikáns különbséget találtunk 

mind a célkvadránsba történő belépések számát [Belépések száma: F (3,29) = 3,449, 

p < 0,05], mind a célkvadránsban töltött időt [Célkv. töltött idő: F (3,29) = 5,953, p < 

0,005] illetően, továbbá abban, hogy az állatok hányszor keresztezték az eltávolított 

platform helyét [Keresztezések száma: F (3,29) = 3,482, p < 0,05]. A Tukey-féle post 

hoc teszt megmutatta, hogy az antagonista kezelt csoport átlagai szignifikánsan 

alacsonyabbak az 1,0 µg agonista kezelt csoport átlagaihoz képest mindhárom 

paraméter esetében (Belépések száma, Célkv. töltött idő, Keresztezések száma 
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esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p < 0,005, p < 0,05), míg a kontroll 

csoport átlagaihoz képest a célkvadránsban töltött idő esetében (p < 0,05). 

 

 

III. táblázat  A platform nélküli úsztatás (Kioltás) során mért paraméterek a D1 

dopamin receptor antagonisa SCH23390-nel történő kísérletek esetében Morris-féle 

úsztatási tesztben. A táblázatban a csoportok között található statisztikai 

különbségeket jelöltük az egyes paraméterek esetében.  # : p < 0,05 a kontroll, míg * 

: p < 0,05 és † : p < 0,005 az 1,0 µg D1ago csoporthoz viszonyított szignifikáns 

különbséget mutatja. 

 

 A csoportok egyes ülések során mért átlagos sebességei között szignifikáns 

eltérés nem volt kimutatható (IV. táblázat).  
 
 

 

IV. táblázat  Az állatok sebessége (cm/s) a D1 dopamin receptor antagonista 

SCH23390-nel történő kísérletek esetében Morris-féle úsztatási tesztben. 

 

 

 
 

 Belépések száma Célkv. töltött idő  
(s) 

Keresztezések 
száma 

kontroll 17,1 ± 1,3 52,3 ± 4,4 3,9 ± 0,9 

1,0 µg D1ago 18,7 ± 1,5 54,9 ± 3,3 4,3 ± 0,8 

D1ant + ago 16,1 ± 1,2 46,6 ± 4,7 4,2 ± 0,5 

D1ant  13,1 ± 1,0*    34,9 ± 3,1†,#  1,6 ± 0,3* 

 1. kond. 2. kond. 3. kond. 4. kond. Kioltás Teszt 

kontroll 27,0 ± 2,2 23,5 ± 0,8 28,6 ± 1,7 24,5 ± 2,0 27,5 ± 1,2 27,8 ± 1,5 

1,0 µg D1ago 27,0 ± 1,8 21,4 ± 0,9 26,8 ± 1,2 21,3 ± 1,6 24,9 ± 0,9 23,9 ± 1,3 

D1ant + ago 24,6 ± 1,9 22,7 ± 1,3 26,1 ± 1,6 25,3 ± 1,7 26,1 ± 1,5 24,3 ± 1,3 

D1ant 27,5 ± 1,1 25,5 ± 1,5 28,4 ± 2,4 26,8 ± 1,2 27,9 ± 0,8 28,5 ± 2,2 
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4.2.2. A D2 dopamin receptor aktiváció hatásai 
 
 

A Quinpirol kezelés hatásai: 
 

 A D2 DA receptor agonista Quinpirol hatását az állatok céltalálási 

latenciájára a 15. ábrán láthatjuk. Jelen kísérletekben a következő csoportokat 

alkalmaztuk: kontroll csoport, 0,1 µg, 1,0 µg és 5,0 µg Quinpirolt kapott csoportok 

(az ábrán a megfelelő sorrendben: kontroll; 0,1 µg D2ago; 1,0 µg D2ago; 5,0 µg 

D2ago). A két szempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott a 

kísérlet egyes ülései között [F (5,35) = 28,254, p < 0,001], a különböző kezelésben 

részesült csoportok között [F (3,54) = 5,843, p < 0,001], ugyanakkor a különféle 

kezelések és a kísérlet egyes ülései közötti interakció nem volt szignifikáns [F 

(15,210) = 1,415, p > 0,05]. A Tukey-féle post hoc analízis kimutatta, hogy az 1,0 µg 

(n = 9, p < 0,01) illetve az 5,0 µg (n = 9, p < 0,001)  D2 DA receptor agonistát 

kapott csoportok eredményei szignifikánsan eltérnek a kontroll csoportétól (n = 9), 

ugyanakkor a 0,1 µg (n = 8) agonista kezelt csoporthoz viszonyítva szignifikáns 

eltérés nem mutatkozott.  

 Az egyes csoportokon belül az ülések során mért értékeket egy szempontos 

varianciaanalízisel hasonlítottuk össze: minden egyes csoport esetében szignifikáns 

különbség volt az ülések során mért értékek átlagai között [a kontroll, a 0,1 µg, 1,0 

µg és az 5,0 µg agonista kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: F (5,48) = 

6,773,  p < 0,001; F (5,42) = 6,512,  p < 0,001;  F (5,48) = 13,661,  p < 0,001; F 

(5,48) = 8,185,  p < 0,001]. A Tukey-féle post hoc analízis megmutatta, hogy az 

állatok már az első kondicionálás során megtanulták a platform helyét, mivel az egy 

perccel későbbi második kondicionálás során az összes csoport szignifikánsan 

gyorsabban megtalálta a platformot az első kondicionáláshoz viszonyítva (a kontroll, 

a 0,1 µg, 1,0 µg és az 5,0 µg agonista kezelt csoport esetében a megfelelő 

sorrendben: p < 0,001, p < 0,005, p < 0,001, p < 0,001). A második ülést azonnal 

követte az oldatok mikroinjekciója. 24 óra múlva, a harmadik kondicionálás alatt a 

kontroll és az 0,1 µg agonista kezelt csoport átlagai némileg alacsonyabbak voltak az 

első kondicionálás során mért átlagaikhoz képest, de ez a csökkenés nem volt 

szignifikáns. Ezzel szemben, az 1,0 és az 5,0 µg agonista kezelt csoportok átlagos 

céltalálási ideje szignifikánsan rövidebb volt az első kondicionálás átlagaihoz képest 

(mindkét esetben p < 0,001). Ez utóbbi csoportok esetében a második kondicionálás 
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átlagaihoz képest szignifikáns eltérés nem volt megfigyelhető. Az első naphoz 

hasonlóan, a egy perccel a harmadik kondicionálást követően, a negyedik 

kondicionálás alatt az összes csoport szignifikánsan gyorsabban megtalálta a 

platformot az első kondicionáláshoz képest (az összes csoport esetében p < 0,001). 

24 óra elteltével, a platform nélküli úsztatás során (kioltás) az összes csoport 

szignifikánsan gyorsabban megtalálta a platformot az első kondicionáláshoz 

viszonyítva (az összes csoport esetében p < 0,001). A kioltást követően, a 

visszahelyezett platformmal történő teszt ülés során az 1,0 és az 5,0 µg agonista 

kezelt csoportok átlagai szignifikánsan rövidebbek voltak az első kondicionáláskor 

mérthez viszonyítva (mindkét esetben p < 0,001). A kontroll és a 0,1 µg agonista 

kezelt csoport átlaga a harmadik kondicionálás átlagához volt hasonló.   

 Egy szempontos varianciaanalízis segítségével megvizsgáltuk, hogy a 

csoportok között van-e statisztikailag szignifikáns eltérés az egyes üléseken belül. Az 

első (1. kond.), a második (2. kond.), a negyedik (4. kond.) kondicionálás illetve a 

platform nélküli úsztatás (Kioltás) esetében szignifikáns különbség nem volt a 

csoportok átlagai között. Ezzel szemben, a harmadik kondicionálás [3. kond.: F 

(3,31) = 4,564, p < 0,01] és a teszt ülés [Teszt: F (3,31) = 5,052, p < 0,01] során a 

csoportok között szignifikáns eltérés találtunk. A Tukey-féle post hoc analízis 

megmutatta, hogy mind a harmadik kondicionálás (3. kond.), mind a teszt ülés 

(Teszt, visszahelyezett platform) során az 1,0 és az 5,0 µg agonista kezelt csoport 

átlagai szignifikánsan kisebbek voltak a kontroll csoportéhoz viszonyítva (mindkét 

ülés és csoport  esetében p < 0,05).   
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15. ábra  A ventralis pallidumba adott D2 dopamin receptor agonista Quinpirol 

hatása Morris-féle úsztatási tesztben. Az ábrán csak a csoportok között az üléseken 

belül található statisztikai különbségeket jelöltük. * : p < 0,05 a kontroll csoporthoz 

viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

 

 A kioltás során - a platform helyének első megtalálásáig eltelt idő mellett -  

mértük a célkvadránsba történő belépések számát (Belépések száma), a 

célkvadránsban töltött időt (Célkv.töltött idő), illetve azt, hogy az állat hányszor 

keresztezte az eltávolított platform helyét (Keresztezések száma). Minden egyes 

paraméter esetében a statisztikai analízist egy szempontos variancianalízis 

segítségével végeztük el. A csoportok átlagainak összehasonlítása egyik paraméter 

esetében sem mutatott ki szignifikáns különbséget a csoportok között (V. táblázat).   

 

 

V. táblázat  A platform nélküli úsztatás (Kioltás) során mért paraméterek a D2 

dopamin receptor agonista Quinpirollal történő kísérletek esetében Morris-féle 

úsztatási tesztben. 

 Belépések száma Célkv. töltött idő  
(s) 

Keresztezések 
száma 

kontroll 15,8 ± 1,5 50,1 ± 4,0 3,8 ± 1,0 

0,1 µg D2ago 16,1 ± 0,7 48,7 ± 2,2 4,9 ± 0,2 

1,0 µg D2ago 15,6 ± 0,9 46,4 ± 4,1 4,6 ± 0,7 

5,0 µg D2ago 15,5 ± 1,2 46,0 ± 4,0 3,7 ± 0,8 

50 
 



 Minden egyes ülés alatt mértük az állatok átlagos sebességét. A csoportok 

átlagát az egyes üléseken belül egy szempontos varianciaanalízis segítségével 

hasonlítottuk össze. A statisztikai analízis szignifikáns különbséget egyik ülés során 

sem mutatott ki a csoportok között (VI. táblázat). 

 

 

VI. táblázat  Az állatok sebessége (cm/s) a D2 dopamin receptor agonista 

Quinpirollal történő kísérletek esetében Morris-féle úsztatási tesztben. 

 

A Sulpirid kezelés hatásai: 
 

 A D2 DA receptor antagonista Sulpirid segítségével azt vizsgáltuk meg, hogy 

az előző kísérletben a Quinpirol által indukált hatások vajon a D2 DA receptorokon 

jöttek-e létre (16. ábra). Az antagonistát önmagában, vagy 15 perccel az 1,0 µg 

agonista kezelés előtt alkalmaztuk. A kísérleti csoportok a következők voltak: 

kontroll csoport, 1,0 µg Quinpirol kezelt csoport, 4,0 µg Sulpirid + 1,0 µg Quinpirol 

kezelt csoport és 4,0 µg Sulpirid kezelt csoport (az ábrán a megfelelő sorrendben: 

kontroll; 1,0 µg D2ago; D2ant + ago 1; D2ant 1). A két szempontos varianciaanalízis 

megmutatta, hogy szignifikáns különbség van az egyes ülések között [F (5,32) = 

13,430, p < 0,001], a különböző kezelésben részesült csoportok között [F (3,54) = 

9,861, p < 0,001], ugyanakkor a különféle kezelések és a kísérlet egyes ülései közötti 

interakció nem volt szignifikáns [F (15,192) = 1,047, p > 0,05]. A csoportok Tukey-

féle post hoc teszttel történő összehasonlítása megmutatta, hogy az 1,0 µg (n = 8) 

Quinpirol kezelés eredményei szignifikánsan eltérnek az antagonista + agonista (n = 

9) és az antagonista (n = 7) kezelt csoporthoz viszonyítva is (mindkét esetben p < 

0,001). A kontroll csoporthoz (n = 8) képest szignifikáns eltérés nem mutatkozott.   

 Hasonlóan az agonistával végzett kísérletek elemzéséhez, az antagonista 

esetében is összehasonítottuk egymással az egyes ülések értékeit mindegyik 

 1. kond. 2. kond. 3. kond. 4. kond. Kioltás Teszt 

kontroll 26,6 ± 1,3 26,8 ± 1,2 26,4 ± 1,4 26,7 ± 1,3 27,5 ± 1,2 25,8 ± 3,1 

0,1 µg D2ago 23,4 ± 1,6 25,4 ± 1,3 26,1 ± 1,6 21,2 ± 2,0 25,8 ± 0,7 20,0 ± 2,2 

1,0 µg D2ago 26,0 ± 0,8 25,6 ± 1,4 24,7 ± 1,3 24,9 ± 2,4 26,8 ± 1,3 21,5 ± 1,7 

5,0 µg D2ago 28,3 ± 2,0 28,2 ± 1,3 28,3 ± 2,4 28,5 ± 2,5 26,8 ± 1,7 24,4 ± 2,3 
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csoporton belül egy szempontos varianciaanalízis segítségével. Mindegyik csoport 

esetében szignifikáns különbséget találtunk az ülések között [a kontroll, az 1,0 µg, 

antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport esetében a megfelelő 

sorrendben: F (5,42) = 5,224,  p < 0,001;  F (5,42) = 9,147,  p < 0,001; F (5,48) = 

2,709,  p < 0,05; F (5,36) = 3,248,  p < 0,05]. A Tukey-féle post hoc teszt 

megmutatta, hogy a második kondicionálás alatt az összes csoport szignifikánsan 

gyorsabban megtalálta a platformot, mint az első kondicionálás során (a kontroll, az 

1,0 µg, antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport esetében a megfelelő 

sorrendben: p < 0,005, p < 0,001, p < 0,05, p < 0,05). 24 óra múlva a kontroll, az 

antagonista + agonista és az antagoista kezelt csoport esetében nem volt szignifikáns 

eltérés az első kondicionáláshoz képest, bár némi csökkenő tendencia a céltalálási 

latenciákban mindhárom csoport esetében megfigyelhető volt. Ugyanakkor, az 1,0 

µg agonista kezelt csoport céltalálási latenciája szignifikánsan rövidebb volt az első 

kondicionáláshoz képest (p < 0,001), míg a második kondicionáláshoz képest 

jelentős eltérés nem mutatkozott. A harmadik kondicionálást követően egy perccel, a 

negyedik kondicionálás során a kontroll és az 1,0 µg kezelt csoport állatai  - a 

kísérlet első napjához hasonlóan - szignifikánsan rövidebb idő alatt találták meg a 

platformot összehasonlítva az első kondicionálással (a kontroll, az 1,0 µg kezelt 

csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,01, p < 0,001), míg az antagonista + 

agonista és az antagonista kezelt csoport eredméyei nem tértek el jelentősen az első 

kondicionálás eredményeitől. 24 óra múlva, a platform nélküli úsztatás során 

(Kioltás) a kontroll és az 1,0 µg kezelt csoport céltalálási ideje szignifikánsan 

rövidebb volt az első kondicionáláshoz viszonyítva (a kontroll, az 1,0 µg kezelt 

csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,01, p < 0,001). Az antagonista + 

agonista és az antagonista kezelt csoport átlagai ismételten nem tértek el szignifikáns 

mértékben az első kondicionálás átlagaitól. A platform nélküli úsztatást követően, a 

platform visszahelyezése után végzett úsztatás során (Teszt) az 1,0 µg agonista kezelt 

csoport szignifikánsan gyorsabban megtalálta a platformot, mint az első 

kondicionáláskor (p < 0,001), ugyanakkor a kontroll az antagonista + agonista és az 

antagonista kezelt csoport átlaga attól nem tért el jelentősen.  

 Minden egyes ülésben megvizsgáltuk a csoportok közötti különbséget egy 

szempontos varianciaanalízis segítségével. Az első (1. kond.), a második (2. kond.), a 

negyedik (4. kond.) kondicionálást, valamint a platform nélküli úsztatást (Kioltás) 

elemezve nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között, bár ez utóbbi 
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két esetben erőteljes tendencia volt megfigyelhető a céltalálási idő növekedését 

illetően az antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport esetében. Ezzel 

szemben, a harmadik kondicionálás (3. kond.) és a visszahelyezett platformmal 

történő úsztatás során a varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott a 

csoportok között [3. kond.: F (3,28) = 3,343, p < 0,05] és a Teszt: [Teszt, F (3,28) = 

4,142, p <0,05]. A Tukey-féle post hoc teszt azt mutatta, hogy az 1,0 µg agonista 

kezelt csoport átlaga szignifikánsan alacsonyabb az antagonista kezelt csoport 

átlagához viszonyítva a harmadik kondicionálás (3. kond.) során (p < 0,05), míg az 

antagonista + agonista és az antagonista kezelt csoport átlagához viszonyítva a teszt 

ülés (Teszt) folyamán (p < 0,05) .  

 

 
 

16. ábra  A ventralis pallidumba adott D2 dopamin receptor agonista Quinpirol és a 

D2 dopamin receptor antagonista Sulpirid hatása Morris-féle úsztatási tesztben. Az 

ábrán csak a csoportok között az üléseken belül található statisztikai különbségeket 

jelöltük. # : p < 0,05 a D2ant 1, * : p < 0,05 pedig a D2ant 1 és a D2ant + ago 1 

csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

 

A platform nélküli úsztatás, vagyis a kioltás során a platform helyének első 

keresztezési ideje mellett több paramétert is mértünk (VII. táblázat). A csoportokat 

minden egyes parameter esetében egy szempontos varianciaanalízis segítségével 

hasonlítottuk össze egymással. Az analízis során csak az eltávolított platform 

keresztezéseinek számában találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között 

[Keresztezések száma: F (3,28) = 4,785, p < 0,01]. A Tukey-féle post hoc teszt 
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megmutatta, hogy az antagonista + agonista kezelt csoport átlagai szignifikánsan 

alacsonyabbak a kontroll és az 1,0 µg agonista kezelt csoport átlagaihoz képest (a 

kontroll, az 1,0 µg kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p < 

0,01). 

 

VII. táblázat  A platform nélküli úsztatás (Kioltás) során mért paraméterek a D2 

dopamin receptor antagonista Sulpiriddel történő kísérletek esetében Morris-féle 

úsztatási tesztben. A táblázatban a csoportok között található statisztikai 

különbségeket jelöltük az egyes paraméterek esetében. * : p < 0,05 a kontroll, míg # 

: p < 0,01  az 1,0 µg D2ago csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

 

 A csoportok egyes ülések során mért átlagos sebességei között szignifikáns 

eltérés nem volt kimutatható (VIII. táblázat).  

 

 
 

VIII. táblázat  Az állatok sebessége (cm/s) a D2 dopamin receptor antagonista 

Sulpiriddel történő kísérletek esetében Morris-féle úsztatási tesztben. 

 
 
 
 
 

 Belépések száma Célkv. töltött idő  
(s) 

Keresztezések 
száma 

kontroll 15,3 ± 0,9 46,4 ± 3,0 3,4 ± 0,3 

1,0 µg D2ago 16,4 ± 1,8 49,0 ± 4,9 4,1 ± 1,0 

D2ant + ago 1 12,6 ± 1,5 44,8 ± 4,2     1,0 ± 0,3*,# 

D2ant 1 17,0 ± 2,1 51,7 ± 6,4 2,6 ± 0,7 

 1. kond. 2. kond. 3. kond. 4. kond. Kioltás Teszt 

kontroll 26,0 ± 1,5 23,1 ± 1,5 25,3 ± 1,4 26,1 ± 2,3 26,7 ± 1,2 24,0 ± 1,8 

1,0 µg D2ago 25,0 ± 2,0 26,3 ± 1,4 24,7 ± 1,6 24,6 ± 1,6 25,1 ± 0,7 23,1 ± 1,8 

D2ant + ago 1 29,1 ± 1,6 28,1 ± 1,9 30,3 ± 2,5 27,8 ± 3,3 25,7 ± 2,0 26,6 ± 2,2 

D2ant 1 27,5 ± 1,1 25,2 ± 0,7 27,0 ± 1,2 26,6 ± 1,1 26,6 ± 1,3 26,7 ± 1,8 
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4.3. A passzív elhárító teszt eredményei 
 
 

 A passzív elhárító teszt során kapott adatokat (belépési latenciák) először  két 

szempontos varianciaanalízis segítségével elemeztük, ezt követően pedig egy 

szempontos varianciaanalízis segítségével kíséreltünk meg fényt deríteni a csoportok 

közötti esetleges statisztikai különbségekre az egyes üléseken belül. A rövid távú 

memória kialakulását igazoló kiegészítő kísérletünkben az egyes csoportokon belül 

egy szempontos varianciaanalízist és párosított t-próbát használtunk az ülések közötti 

estleges statisztikai különbség felderítésének céljából.   

 

4.3.1. A D1 dopamin receptor aktiváció hatásai  

 
 

Az SKF38393 kezelés hatásai: 

 

 Jelen kísérletben a D1 DA receptor agonista SKF38393 különböző dózisainak 

a patkányok belépési latenciájára gyakorolt hatását vizsgáltuk (17. ábra). Az 

alkalmazott csoportok a következők voltak: kontroll csoport, 0,1 µg, 1,0 µg és 5,0 µg 

SKF38393-at kapott csoportok (az ábrán a megfelelő sorrendben: kontroll; 0,1 µg 

D1ago; 1,0 µg D1ago; 5,0 µg D1ago).A két szempontos varianciaanalízis alapján 

szignifikáns különbséget találtunk a kísérlet egyes ülései között [F (3,41) = 10,605, p 

< 0,001], a különféle kezelésben részesült csoportok között [F (3,48) = 14,161, p < 

0,001], ugyanakkor a különféle kezelések és a kísérlet egyes ülései közötti interakció 

nem volt szignifikáns [F (9,164) = 1,435, p > 0,05]. A Tukey-féle post hoc analízis 

megmutatta, hogy a 0,1 µg (n = 10, p < 0,01), az 1,0 µg (n = 9, p < 0,001), illetve az 

5,0 µg (n = 10, p < 0,001)  agonista kezelt csoportok eredményei szignifikánsan 

eltérnek a kontroll csoportétól (n = 12).  

 A két szempontos variancianalízis mellett adatainkat megvizsgáltuk minden 

ülésen belül egy szempontos varianciaanalízis segítségével is. A kondicionálás 

(Kond.) során nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között. 

Ugyanakkor, a statisztikai vizsgálat megmutatta, hogy mindhárom teszt ülésen belül 

szignifikáns eltérés van a csoportok között [a Teszt1, Teszt2 illetve a Teszt3 esetében 

a megfelelő sorrendben: F (3,37) = 4,522, p < 0,01; F (3,37) = 5,512, p < 0,005; F 

(3,37) = 4,040, p < 0,05]. A kondicionálás után 24 órával, az első tesztben (Teszt1) 
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az 1,0 µg illetve az 5,0 µg agonista kezelés szignifikánsan megnövelte a belépési 

latenciát a kontroll csoporthoz viszonyítva (Tukey-féle post hoc teszt alapján; az 1,0 

µg és az 5,0 µg agonista kezelt csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p 

< 0,01). Az 1,0 µg, és az 5,0 µg dózisú agonista is fokozta a retenciót egy héttel 

(Teszt2, Tukey-féle post hoc teszt alapján; az 1,0 µg és az 5,0 µg agonista kezelt 

csoport esetében a megfelelő sorrendben: p < 0,05, p < 0,01) illetve két héttel 

(Teszt3, Tukey-féle post hoc teszt alapján; p < 0,05 mindkét esetben) a 

kondicionálást követően. 

 

 
  

17. ábra  A ventralis pallidumba adott D1 dopamin receptor agonista SKF38393 

hatása passzív elhárító tesztben. Az ábrán csak a csoportok között az üléseken belül 

található statisztikai különbségeket jelöltük.* : p < 0,05 és # : p < 0,01 a kontroll 

csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

  

Az SCH23390 kezelés hatásai: 
 

 Annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy az SKF38393 hatásai valóban a D1 

DA receptorokon jöttek-e létre, ezen kísérletünkben szelektív D1 DA receptor 

antagonista SCH23390-et használtunk az agonista 1,0 µg dózisa előtt adva 15 

perccel, illetve önmagában (18. ábra). A következő csoportokat alakítottuk ki: 

kontroll csoport, 1,0 µg SKF38393 kezelt csoport, 5,0 µg SCH23390 + 1,0 µg 

SKF38393 kezelt csoport és 5,0 µg SCH23390 kezelt csoport (az ábrán a megfelelő 

sorrendben: kontroll; 1,0 µg D1ago; D1ant + ago; D1ant). A két szempontos 
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varianciaanalízis alapján szignifikáns különbséget találtunk az ülések [F (3,34) = 

3,678, p < 0,05] és a különböző kezelések [F (3,36) = 14,893, p < 0,001]  között, míg 

a kezelések  és az ülések közötti interakció nem volt szignifikáns [F (9,136) = 1,293,  

p > 0,05]. A Tukey-féle post hoc teszt megmutatta, hogy az 1,0 µg  agonista kezelt 

csoport (n = 8) átlagai szignifikánsan eltérnek a kontroll (n = 9), az antagonista + 

agonista (n = 8) és az antagoista (n = 9) kezelt csoport átlagaitól (mindhárom esetben 

p < 0,001) 

 Az egyes üléseken belül végzett egy szempontos varianciaanalízis alapján a 

kondicionálás során (Kond.) nem volt szignifikáns különbség a csoportok között. 

Ezzel szemben,  a első (Teszt1), a második (Teszt2) illetve a harmadik (Teszt3) 

tesztben az elemzés szignifikáns különbséget mutatott ki a csoportok között [a 

Teszt1, Teszt2 illetve a Teszt3 esetében a megfelelő sorrendben: F (3,30) = 4,420, p 

< 0,05; F (3,30) = 4,350, p < 0,05; F (3,30) = 5,510, p < 0,005]. A Tukey-féle post 

hoc teszt eredményei azt mutatták, hogy az 1,0 µg dózisú agonista mindhárom teszt 

(Teszt1,Teszt2 és Teszt3) során növelte a belépési latenciát az összes többi csoporttal 

szemben (mindegyik tesztben, és az összes csoport esetében p < 0,05), míg a 

kontroll, az antagonista és az antagonista + agonista kezelt csoport esetében a 

kondicionáláshoz képest nem volt statisztikailag releváns változás. 

 
 

18. ábra  A ventralis pallidumba adott D1 dopamin receptor agonista SKF38393 és 

D1 dopamin antagonista SCH23390 hatása passzív elhárító tesztben. Az ábrán csak 

a csoportok között az üléseken belül található statisztikai különbségeket jelöltük. * : 
p < 0,05 a kontroll, a D1ant + ago és a D1 ant csoporthoz viszonyított szignifikáns 

különbséget mutatja. 
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4.3.2. A D2 dopamin receptor aktiváció hatásai 
 

 

A Quinpirol kezelés hatásai: 

 

 A D2 DA receptor agonista Quinpirol hatását az állatok belépési latenciájára 

a 19. ábrán láthatjuk. Ezen kísérletekben a következő csoportokat alkalmaztuk: 

kontroll csoport, 0,1 µg, 1,0 µg és 5,0 µg Quinpirolt kapott csoportok (az ábrán a 

megfelelő sorrendben: kontroll; 0,1 µg D2ago; 1,0 µg D2ago; 5,0 µg D2ago). A két 

szempontos varianciaanalízis alapján szignifikáns különbséget találtunk a kísérlet 

egyes ülései között [F (3,37) = 4,398, p < 0,01], a különféle kezelésben részesült 

csoportok között [F (3,40) = 29,392, p < 0,001], továbbá a különféle kezelések és a 

kísérlet egyes ülései közötti interakció is szignifikánsnak bizonyult [F (9,148) = 

2,649, p < 0,01]. A Tukey-féle post hoc analízis segítségével kimutattuk, hogy a 0,1 

µg (n = 10) D2 DA agonista kezelés szignifikánsan növeli a belépési latenciát a 

kontroll (n = 9, p < 0,001),  az 1,0 µg (n = 9, p < 0,001) és az 5,0 µg (n = 9, p < 

0,001)  agonista kezelt csoporthoz képest.  

 A két szempontos variancianalízis mellett adatainkat megvizsgáltuk minden 

ülésen belül egy-szempontos varianciaanalízis segítségével is. A kondicionálás 

(Kond.) során nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között. Ezzel 

szemben, a statisztikai vizsgálat megmutatta, hogy mindhárom teszt ülésen belül 

szignifikáns eltérés van a csoportok között [a Teszt1, Teszt2 illetve a Teszt3 esetében 

a megfelelő sorrendben: F (3,33) = 6,227, p < 0,005; F (3,33) = 7,434, p < 0,001; F 

(3,33) = 10,316, p < 0,001]. A kondicionálás után 24 órával, az első tesztben (Teszt1) 

a 0,1 µg agonista kezelés szignifikánsan megnövelte a belépési latenciát a kontroll, 

az 1,0 µg illetve az 5,0 µg agonista kezelt csoporthoz képest (Tukey-féle post hoc 

teszt alapján; mindhárom esetben p < 0,01). Ezen felül, a 0,1 µg dózisú agonista 

kezelés növelte a retenciót egy héttel (Teszt2) illetve két héttel (Teszt3) a 

kondicionálást követően (mindkét teszt esetében és mindhárom csoporthoz 

viszonyítva p < 0,005). 
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19. ábra  A ventralis pallidumba adott D2 dopamin receptor agonista Quinpirol 

hatása passzív elhárító tesztben. Az ábrán csak a csoportok között az üléseken belül 

található statisztikai különbségeket jelöltük. # : p < 0,01 és * : p < 0,005  a kontroll, 

az 1,0 µg D2ago és a 5,0 µg D2ago csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget 

mutatja. 

 

A Sulpirid kezelés hatásai: 
 

 A D2 DA receptor agonista Quinpirollal végzett kísérletek eredményeiből 

kiindulva, a D2 DA receptor antagonista Sulpiriddel a Quinpirol hatásainak receptor 

specificitását vizsgáltuk meg (20. ábra). A következő kísérleti csoportokat hoztuk 

létre: kontroll csoport, 0,1 µg Quinpirol kezelt csoport, 0,4 µg Sulpirid + 0,1 µg 

Quinpirol kezelt csoport és 0,4 µg Sulpirid kezelt csoport (az ábrán a megfelelő 

sorrendben: kontroll; 0,1 µg D2ago; D2ant + ago 2; D2ant 2).  A két szempontos 

varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott az ülések [F (3,31) = 4,633, p < 

0,005], a különböző kezelések [F (3,32) = 17,233, p < 0,001], illetve a kezelések  és 

az ülések közötti interakció esetében is [F (9,124) = 2,137,  p < 0,05]. A Tukey-féle 

post hoc teszt megmutatta, hogy az 0,1 µg  agonista kezelt csoport (n = 8) átlagai 

szignifikánsan eltérnek a kontroll (n = 8), az antagonista + agonista (n = 7) és az 

antagoista (n = 8) kezelt csoport átlagaitól (mindhárom esetben p < 0,001) 

 Az egyes üléseken belül végzett egy szempontos varianciaanalízis alapján a 

kondicionálás során (Kond.) nem volt szignifikáns különbség a csoportok között. 

Ezzel szemben,  az első (Teszt1), a második (Teszt2) illetve a harmadik (Teszt3) 

59 
 



tesztben az elemzés szignifikáns különbséget mutatott ki a csoportok között [a 

Teszt1, Teszt2 illetve a Teszt3 esetében a megfelelő sorrendben: F (3,27) = 9,120, p 

< 0,001; F (3,27) = 4,925, p < 0,01; F (3,27) = 4,279, p < 0,05]. A Tukey-féle post 

hoc teszt eredményei azt mutatták, hogy az 0,1 µg dózisú D2 DA agonista az első 

(Teszt1, p < 0,005) illetve a második teszt (Teszt2, p < 0,05) során növelte a belépési 

latenciát a kontroll, az antagonista + agonista illetve az antagonista kezelt csoporthoz 

viszonyítva. A harmadik teszt során a 0,1 µg dózisú agonista csak a kontroll, az 

antagonista + agonista kezelt csoporthoz képest növelte meg a belépési latenciát 

(Teszt3, mindkét csoport esetében p < 0,05). 

 

 
 

20. ábra  A ventralis pallidumba adott D2 dopamin receptor agonista Quinpirol és a 

D2 dopamin receptor antagonista Sulpirid hatása passzív elhárító tesztben. Az ábrán 

csak a csoportok között az üléseken belül található statisztikai különbségeket 

jelöltük.* : p < 0,005 és # : p < 0,05 a kontroll, a D2ant + ago 2 és a D2ant 2 

csoporthoz, míg † : p < 0,05 a kontroll és a D2ant + ago 2 csoporthoz viszonyított 

szignifikáns különbséget mutatja. 
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4.3.3. A rövid távú memória kialakulásának igazolása passzív elhárító 
szituációban 

 

 

 A rövid távú memória kialakulásának bizonyítására tervezett kísérletünkben 

(21. ábra) két kontroll csoportot alkalmaztunk: az egyik csoportot (kontroll, n = 10) 

csak a kondicionálást követő napon, míg a másik csoportot - a MWM paradigmában 

használt módszerhez hasonlóan - a kondicionálást követően egy perc múlva, majd 

másnap is visszahelyeztük az apparátusba (visszahelyezett kontroll, n = 9). Mindkét 

csoportnak külön-külön az egyes üléseit hasonlítottuk össze egymással. Eszerint, a 

szimpla kontroll csoport esetében párosított t-próbát, a visszahelyezett kontroll 

esetében pedig egy szempontos varianciaanalízist végeztünk. A szimpla kontroll 

csoport esetében alkalmazott párosított t-próba nem mutatott szignifikáns 

különbséget a kondicionálás (Kond.) és a 24 óra múlva következő, az első teszt 

ülésnek megfelelő ülés eredményei között (Teszt1). A visszahelyezett kontroll 

csoport esetében az ülések között szignifikáns különbség volt kimuatható [F (2,24) = 

7,494,  p < 0,005].  A kondicionáláshoz (Kond.) képest az állatok egy perc elteltével 

(1 min) szignifikánsan később léptek be a sötét kompartmentbe, ugyanakkor 24 óra 

múlva, az első tesztnek megfelelő ülés (Teszt1) során ismét a kondicionáláskor 

megfigyeltekhez hasonlóan viselkedtek (p < 0,01 mindkét esetben).   

 

 
21. ábra  A rövid távú memória kimutatása passzív elhárító tesztben. Az ábrán az 

adott csopoton belül az ülések között található statisztikai különbségeket jelöltük. * : 
p < 0,001 a Kond. és a Teszt1 ülésehez viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 
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4.4. A helypreferencia teszt eredményei  
 
 

 A helypreferencia teszt során mért fő paraméter, a célkvadránsban töltött idő 

elemzéséhez elsőként két szempontos varianciaanalízist használtunk, majd ezt 

követően a habituációt (Habituáció) és a tesztet (Teszt) külön-külön egy szempontos 

varianciaanalízis segítségével elemeztük ki. A habituáció és a teszt során mért többi 

paramétert is egy szempontos vaianciaanalízis segítségével vizsgáltuk meg.  

 

4.4.1. Az SKF38393 kezelés hatásai helypreferencia tesztben 
 
 

 A D1 DA receptor agonista SKF38393 hatását a célkvadránsban töltött időre 

a 22. ábrán láthatjuk. A következő csoportokat alkalmaztuk: kontroll csoport, 0,1 µg, 

1,0 µg és 5,0 µg SKF38393-at kapott csoportok (az ábrán a megfelelő sorrendben: 

kontroll; 0,1 µg D1ago; 1,0 µg D1ago; 5,0 µg D1ago). Adataink két szempontos 

varianciaanalízissel történő elemzése megmutatta, hogy nincs szignifikáns különbség 

az ülések [F (1,41) = 0,538, p > 0,05], a különböző dózisú kezelések [F (3,22) = 

0,848, p > 0,05], illetve a kezelések és az ülések közötti interakció esetében sem [F 

(3,82) = 1,090, p > 0,05].  

 Az egyes üléseken belül (Habituáció, Teszt) végzett egy szempontos 

varianciaanalízis sem mutatott ki szignifikáns különbséget a csoportok között. 

 

 
22. ábra  A ventralis pallidumba adott D1 dopamin receptor agonista SKF38393 

hatása helypreferencia tesztben.  
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Az egyes üléseken belül a célkvadránsban töltött idő mellett mértük a megtett utat 

[Megtett út (cm)], a célkvadránsba történő belépések számát [Belépések száma] 

illetve azt, hogy a célkvadránsba történő belépések száma hány százaléka az összes 

különböző kvadránsba történő belépések számának [Belépések száma (%)]. Az egy 

szempontos varianciaanalízis egyik paraméter esetén sem mutatott ki szignifikáns 

különbséget a csoportok között a habituáció (Habit.) és a teszt (Teszt) során sem (IX. 

táblázat). 

 
 

IX. táblázat  A habituáció (Habituáció) és a teszt (Teszt) során mért paraméterek a 

D1 dopamin receptor agonista SKF38393-mal történő kísérletek esetében 

helypreferencia tesztben. 

 

4.4.2. A Quinpirol kezelés hatásai helypreferencia tesztben  
 

 
 A D2 DA receptor agonista Quinpirol hatását a célkvadránsban töltött időre a 

23. ábrán láthatjuk. Jelen kísérletekben a következő csoportokat alkalmaztuk: 

kontroll csoport, 0,1 µg, 1,0 µg és 5,0 µg Quinpirolt kapott csoportok (az ábrán a 

megfelelő sorrendben: kontroll; 0,1 µg D2ago; 1,0 µg D2ago; 5,0 µg D2ago). A két 

szempontos varianciaanalízissel segítségével kimutattuk, hogy nincs szignifikáns 

különbség az ülések [F(1,42) = 0,212, p > 0,05], a különböző dózisú kezelések [F 

(3,22) = 0,295, p > 0,05], illetve a kezelések és az ülések közötti interakció esetében 

sem [F (3,84) = 0,260, p > 0,05].  

 Az egyes üléseken belül (Habituáció, Teszt) végzett egy szempontos 

varianciaanalízis sem mutatott ki szignifikáns különbséget a csoportok között. 

  

 Belépések száma Belépések száma (%) Megtett út (cm) 

 Habit. Teszt Habit. Teszt Habit. Teszt 

kontroll 31,1 ± 2,9 19,5 ± 3,3 25,9 ± 1,2 22,2 ± 2,7 6808,5 ± 
428,4 

5472,5 ± 
492,3 

0,1 µg D1ago 30,4 ± 3,9 21,5 ± 2,9 24,0 ± 1,0 26,9 ± 2,7 7725,8 ± 
574,3 

5651,3 ± 
469,7 

1,0 µg D1ago 31,3 ± 3,5 25,0 ± 2,9 24,1 ± 2,0 24,3 ± 2,3 7287,8 ± 
496,1 

6067,6 ± 
307,2 

5,0 µg D1ago 31,1 ± 4,4 24,2 ± 5,0 28,2 ± 2,0 26,5 ± 3,9 7022,4 ± 
692,2 

5113,7 ± 
508,2 
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23. ábra  A ventralis pallidumba adott D2 dopamin receptor agonista Quinpirol 

hatása helypreferencia tesztben. 

 
Az egyes üléseken belül a célkvadránsban töltött idő mellett mértük a megtett 

utat [Megtett út (cm)], a célkvadránsba történő belépések számát [Belépések száma] 

illetve azt, hogy a célkvadránba történő belépések száma hány százaléka az összes 

különböző kvadránsba történő belépések számának [Belépések száma (%)]. A 

habituáció (Habit.) során az egy szempontos varianciaanalízis egyik paraméter esetén 

sem mutatott ki szignifikáns különbséget a csoportok között. Ugyanakkor, a teszt 

(Teszt) során a megtett út [F (3,38) = 3,610,  p < 0,05] és a célkvadránsban történő 

belépések számának [F (2,24) = 3,894,  p < 0,05] tekintetében szignifikáns 

különbség volt a csoportok között. A Tukey-féle post hoc teszt kimutatta, hogy a 

kondicionálások előtt alkalmazott 1,0 µg D2 agonista Quinpirol szignifikánsan 

növeli a teszt (Teszt) során a megtett utat és a célkvadránsba történő belépések 

számát a kontroll és a 0,1 µg agonista kezelt csoporthoz viszonyítva (mindkét 

paraméter esetében, és mindkét csoporthoz képest p < 0,05). A belépések száma (%) 

paraméterre az 1,0 µg agonista kezelésnek nem volt hasonló hatása (X. táblázat). 
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X. táblázat  A habituáció (Habituáció) és a teszt (Teszt) során mért paraméterek a 

D2 dopamin receptor agonista Quinpirollal történő kísérletek esetében 

helypreferencia tesztben. A táblázatban a csoportok között található statisztikai 

különbségeket jelöltük az egyes paraméterek esetében. * : p < 0,05 a kontroll és a 

0,1 µg D2ago csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget mutatja. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Belépések száma Belépések száma (%) Megtett út (cm) 

 Habit. Teszt Habit. Teszt Habit. Teszt 

kontroll 25,3 ± 3,1 15,6 ± 2,3 26,1 ± 0,7 25,2 ± 2,0 6379,7 ± 
571,2 

4666,6 ± 
396,2 

0,1 µg D2ago 26,2 ± 3,1 15,1 ± 2,1 26,1 ± 2,2 25,7 ± 2,3 5377,3 ± 
360,7 

4771,3 ± 
345,9 

1,0 µg D2ago 25,6 ± 2,6 25,1± 2,5* 24,0 ± 1,3 24,6 ± 0,9 6473,3 ± 
381,2 

6142,4 ±     
398,3* 

5,0 µg D2ago 23,6 ± 2,5 20,8 ± 2,6 24,7 ± 1,3 25,6 ± 2,2 5881,0 ± 
418,1 

5328,8 ± 
279,7 
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5. Diszkusszió 
 
 

5.1. A Morris-féle úsztatási teszt eredményeinek értékelése 
 

 
 A Morris-féle úsztatási teszt egy széles körben alkalmazott paradigma a 

térbeli tanulási-, illetve memóriafolyamatok tanulmányozására [232-234]. Úsztatási 

kísérleteinkben a rövid távú memória kialakulását az első kondicionálás alatt a 

második kondicionálás rövid latenciaidejei bizonyították. Értelmezésünk szerint a 24 

óra múlva, a harmadik kondicionálás során jelentkező különbség a csoportok között 

a 0,1 µg és az 1,0 µg D1 DA receptor agonista SKF38393, illetve a 1,0 µg és az 5,0 

µg D2 DA receptor agonista Quinpirol memóriakonszolidációt fokozó hatásának 

tudható be (13. és 15. ábra). Erre utal, hogy ezen csoportok céltalálási latenciája igen 

hasonló volt az előző nap második kondicionálása során mért eredményekhez, vagyis 

feltehetjük, hogy a rövid távú memória rögzült az agonisták adott dózisainak 

hatására. A második mikroinjekció nem befolyásolta jelentősen a további 

konszolidációs folyamatokat (lásd platform nélküli úsztatás), így azt mondhatjuk, 

hogy az agonista felgyorsította a memóriakonszolidációt a kontroll csoporthoz 

képest.   

 Több adat is rendelkezésünkre áll a DA-nak, illetve receptorainak 

memóriakonszolidációban játszott szerepét illetően különböző agyterületeken. A 

NAC D1, illetve D2 DA receptorai is szükségesek a memóriakonszolidációhoz 

térbeli tanulási paradigmában [147, 148]. Az indirekt DA agonista amfetamin a 

HPC-ba mikroinjektálva elősegíti a memóriakonszolidációt [145], míg az SCH23390 

dózisfüggően már az egész korai konszolidációs folyamatokat is rontja MWM-ben 

[235].  Az amfetaminnak az AMY-ban az előzőekhez hasonló hatása van, amely 

valószínűleg a  HPC működésének modulálásán keresztül jön létre [145, 146]. A 

HPC-ban nem csak a D1, de a D2 DA receptorok is részt vesznek a térbeli 

tanuláshoz kapcsolódó memóriakonszolidációs folyamatokban, mivel az SKF38393 

és a Quinpirol is javította az állatok teljesítményét a térbeli tanulás vizgálatára 

alkalmazott radiális labirintus „win-shift” formájában [236]. A D1 DA receptorok 

térbeli tanulási folyamatokban betöltött szerepét támasztja alá az a tény, hogy 

genetikailag módosított D1 DA receptor deficiens egerekben a térbeli tanulás zavara 
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volt megfigyelhető [106, 144].  A DA térbeli tanulásban játszott szerepét illetően 

rendelkezésünkre állnak 6-OHDA-nal végzett kísérletes adatok, mindazonáltal 

ezekkel kellő óvatossággal kell bánni, mivel ha a lézió a kísérlet megkezdése előtt 

történik, akkor a csökkent DA szint nem csak a memóriakonszolidációt, de az 

akvizíciót, sőt a motivációt, illetve a motoros aktivitást is befolyásolhatja15. A 

kondicionálások után végzett anyagbeadással történő kísérletekkel összhangban van, 

hogy a HPC és a NAC shell régiójának 6-OHDA-os léziója tanulási zavarhoz vezet 

Morris-féle úsztatási tesztben [237, 238]. Ugyanakkor a CPU 6-OHDA-os léziója az 

egocentrikus (szignalizált MWM-ben vizsgálva) tanulási zavar mellett a térbeli, 

vagyis allocentrikus tanulást is rontja [239], ami ellentmond azoknak az 

eredményeknek, hogy a dorsalis striatumban felszabaduló DA a térbeli tanulásban 

nem játszik szerepet [145, 146, 236]. Ez az ellentmondás - a már említett okok 

mellett - esetlegesen annak is köszönhető, hogy a 6-OHDA kezelés előtt nem adtak 

DMI-t, így a lézió nem szelektíven a DA-erg terminálisokat érintette [239]. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy az MWM során nyert eredményeink jól 

illeszkednek abba az irodalmi háttérbe, miszerint a HPC és az azzal szoros - de nem 

feltétlenül direkt - kapcsolatban álló limbicus struktúrák (AMY, NAC és köztük az 

általunk vizsgált VP) DA-erg beidegzése alapvető fontosságú a térbeli tanulás 

memóriakonszolidációs folyamataiban.  

 Kísérleteinknek van egy másik fontos eredménye. A harmadik nap délelőttjén 

végzett platform nélküli úsztatás az állat behelyezését követően egészen addig a 

pillanatig, amíg az állat először odaúszott a platform helyéhez, és belépett a platform 

zónájába - tehát az első keresztezésig - tesztnek számított. Ugyanakkor a belépés 

pillanatában a platform állat által észlelt hiánya egyben kioltássá is tette ezt az ülést. 

A harmadik nap délután a visszahelyezett platformmal végzett teszt lehetővé tette, 

hogy a délelőtti kioltás memóriára gyakorolt hatását megvizsgáljuk. A teszt 

eredményei azt mutatták, hogy a 0,1 µg és az 1,0 µg SKF38393 illetve a 1,0 µg és az 

5,0 µg Quinpirol is jelentősen csökkenti a céltalálási latenciát a kontroll csoporthoz 

képest16. A megfigyelt hatás magyarázatára több alternatíva is kínálkozik. Egyrészt - 

az általunk preferált magyarázat szerint - az agonisták hatékony dózisai növelhették a 

kialakult memória stabilitását a kioltással szemben. Másrészt lehetséges, hogy a teszt 

során tapasztalt különbség annak tudható be, hogy az agonisták adott dózisai az 

15 Ugyanez felmerül a genetikailag módosított egerek esetében is. 
16 Eztán hatásos dózisú agonistával kezelt állatok/csoportok elnevezést használjuk. 
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állatokban perszeveratív magatartást indukálnak. Ez azt eredményezné, hogy ezen 

állatok a kioltás során többször visszatérnek az eltávolított platform helyéhez 

(kontroll állatokhoz képest), és ezt a magatartásukat a teszt során is folytatják. Ezzel 

szemben a kontroll állatok csak azért nem találják meg a platformot a teszt során, 

mert a kioltás hatására már nem is keresik azt. Ez utóbbi alternatívát nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, mivel több irodalmi adat is alátámasztja a DA receptorok 

perszeveratív magatartásban játszott szerepét. A D2 DA receptor stimuláció a NAC-

ben csökkenti a magatartás flexibilitását, rontja a stratégiaváltást [163]. A D2 DA 

receptor agonista Quinpirol a dorsomedialis striatumba injektálva emeli a 

perszeveratív válaszok számát, míg a D1 DA receptor agonista SKF38393-nak 

ugyanitt nincs ilyen hatása [240]. Késleltetéses labirintus tesztekben a medialis PFC-

be injektált D1 DA receptor agonisták nagyobb koncentrációjának hatására a kísérleti 

állatok perszeveratív magatartást mutattak [241, 242]. Mindezek alapján tehát 

jogosan merül fel annak a lehetősége, hogy a VP DA receptorainak is szerepe van a 

perszeveratív magatartás indukálásában. Ahhoz, hogy ezt elvethessük, és adatainkat 

a megfelelő módon értelmezhessük, a kioltás során - a platform helyének első 

megtatálásáig eltelt idő mellett - mértük a célkvadránsban töltött időt, a 

célkvadránsba történő belépések számát, illetve az eltávolított platform 

keresztezéseinek számát is (I. és V. táblázat). Sem a D1, sem a D2 DA receptor 

agonistával végzett kísérlet esetén nem volt különbség a csoportok között egyik 

paramétert elemezve sem. A kontroll és az agonistát kapott (beleértve a nem 

hatékony dózisokat) állatcsoportok is a megfelelő helyen keresték a platformot, majd 

- miután nem találták ott - viszonylag hamar az általános keresési stratégiát kezdték 

követni. Ez utóbbit jól mutatja, hogy a teljes ülést tekintve egyik csoportban sem volt 

kimutatható preferencia a célkvadráns irányába, vagyis a kioltás rövid távon igen 

hatékony volt (mindegyik csoport esetében az ülés teljes időtartamának körülbelül 

25%-át töltötték az állatok a célkvadránsban). A kioltás során tapasztaltak tehát 

alátámasztani látszanak azt a feltételezésünket, hogy a teszt során mért különbséget a 

kontroll és a hatékony dózisú agonistával kezelt csoportok között nem ez utóbbi 

csoportok perszeveratív magatartása okozza, hanem sokkal inkább a bennük 

kialakult memória kioltással szembeni nagyobb stabilitása. Eszerint, a kioltás 

hatására nem a hely vonzó jellege csökken (a hiányzó platform miatt) - vagy ha 

csökken is, akkor is az a kontrollokhoz hasonlóan -, hanem a platform helyéről 

kialakult/helyéhez kapcsolódó memória „destabilizálódik”, a teszt során a kontroll 
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állat nehezebben fogja megtalálni a platformot, mint a hatásos dózisú agonistával 

kezelt állat. További alternatívaként felmerül annak a lehetősége, hogy a hatásos 

dózisú agonistával kezelt csoportok esetében a kioltáskor keletkező rövid távú 

memória nem tud megfelelően konszolidálódni. Ekkor a platform nélküli úsztatás 

során mind a kontroll, mind a hatásos dózisú agonistával kezelt állatok esetében 

rövid távon megtörténik a kioltás, vagyis az állatok megtanulják, hogy a platform 

nincsen a korábbi, már megtanult helyén. Ezen megközelítés szerint a kontroll 

csoport állatainál a kialakult rövid távú memória konszolidálódik, ugyanakkor ez 

nem történik meg a hatásos dózisú agonistával kezelt állatok esetében. Ez abban 

nyilvánulhatna meg, hogy a teszt során az előbbiek elkerülik a platform korábbi 

helyét, míg az utóbbiak ugyanott keresik azt. Az agonista kioltással szembeni 

stabilizációs és a kioltás során létrejött rövid távú memória konszolidációját gátló 

hatása között jelentős különbség van. Az előbbi esetben a kontroll patkány keresi a 

platformot a korábbi helyén, vagy legalábbis annak a közelében, míg az utóbbiban 

vagy aktívan kerüli azt, vagy minden preferencia nélkül a kezdeti általános keresési 

stratégiához tér vissza. A teszt eredményei elég határozottan az agonista kioltással 

szembeni stabilizációs hatását támasztják alá: a kontroll állatok céltalálási 

latenciáinak átlagai és szórásai nem az első, hanem sokkal inkább a harmadik 

kondicionálás eredményeire hasonlítanak (13-16. ábrák). Ez pedig azt sugallja, hogy 

a kontroll állatok is keresik a platformot, de kevésbé tudják behatárolni annak pontos 

helyét. Mindezek alapján tehát a legelső, a memória stabilitására vonatkozó 

hipotézisünket tartjuk meg.   

 A D1 DA receptor antagonista SCH23390 és a D2 DA receptor antagonista 

Sulpirid előkezelés segítéségével igazoltuk, hogy az SKF38393 hatása a D1 DA 

receptorok, míg a Quinpirol hatása a D2 DA receptorok aktivációján keresztül jön 

létre. Ugyanakkor az antagonista, illetve a kombinált kezeléseknek más lényeges 

hatásai is voltak. Egyrészt, bár a kombinált kezelés megmutatta, hogy az agonista 

valóban a D1 DA receptorokon hat, de az önmagában alkalmazott SCH23390 

nemhogy nem rontotta a konszolidációs folyamatokat, de még némi tendenciát is 

mutatott annak gyorsítására a hatékony agonista dózisokhoz hasonlóan (14. ábra). 

Ennek okát igen nehéz feltárni, de egyik lehetséges magyarázat lehet rá az a tény, 

hogy a VP-be injektált SCH23390 - bár egy speciális patkánytörzsben - hatszorosára 

növeli a DA szintet lokálisan [191]. Az így felszabaduló DA lehetséges, hogy a D2 

DA receptorokon is tud hatni, melyek aktivációja már elégséges lehet a 
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konszolidációs folyamatok beindításához. Mindenesetre ennek tisztázásához 

pontosabb információkkal kellene rendelkeznünk a VP DA receptorainak 

elhelyezkedéséről. Az SCH23390 másik lényeges hatása, hogy a platform nélküli 

úsztatás során elemzett paramétereket nézve az antagonista kezelt csoportban a 

kioltás hatékonyabb volt, mint az agonista kezelt és a kontroll csoportban, méghozzá 

olyan mértékben, hogy az antagonista kezelt állatok még kissé kerülték is a 

platformot korábban tartalmazó helyet és kvadránst (III. táblázat). Érdekes módon, 

délután visszahelyezve az antagonista kezelt állatok némileg hamarabb megtalálták a 

platformot, mint a kontrollok. Ezen eredményeink talán pont arra mutatnak rá, hogy 

a konszolidációs/stabilitási, illetve a kioltási folyamatok függetlenek egymástól: a 

korábban alkalmazott antagonista elősegíti a kioltást, de érdekes módon - bár csak 

kis mértékben - a memóriakonszolidációt, és annak kioltással szembeni stabilitását 

is.  

 A D2 DA receptor antagonista önmagában és az agonista előtt alkalmazva 

rontotta a konszolidációs folyamatokat (mindkét csoport esetében az első 

kondicionálás eredményeihez viszonyítva). Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a 

VP fő bemenetét képező NAC és a HPC D2 DA receptorai is szükségesek a térbeli 

tanulás memóriakonszolidációs folyamataiban [147, 148, 236]. Ami meglepőbb, 

hogy a negyedik kondicionálás eredményeit nézve az antagonista egyszeri 

mikroinjekciója nem csak a konszolidációt, de a rövid távú memória kialakulását is 

némileg akadályozta. Ez utóbbi hatás nem lehet az antagonista közvetlen hatása, 

mivel azt 24 órával a platform nélküli úsztatást megelőzően adtuk be (16. ábra). Ez 

ébresztette fel bennünk a gyanút, hogy az antagonistának esetleg nem közvetlenül a 

tanulási, hanem a motivációs folyamatokra gyakorolt hatása játszott szerepet az 

eredmények alakulásában. Ismerve az ide vonatkozó irodalmat, ez nagyon is 

elképzelhető volt, tudniillik a D2 antagonisták kioltásszerű hatással rendelkeznek, 

vagyis hatásukra a jutalom, illetve az ahhoz kapcsolt ingerek, cselekvések motivációs 

értéke csökken [243-246]. Esetünkben az antagonista hatása a kondicionálások utáni 

beadások miatt legfeljebb a platform által indukált memórianyommal kerülhet 

interakcióba, a platform közvetlen hatásával nem. Ha az általunk beadott antagonista 

a platform vonzó jellegét csökkenti, akkor az állatok csökkent platformkeresési 

magatartásában kell, hogy megnyilvánuljon. A platform nélküli úsztatás eredményei 

ismét lehetőséget nyújtottak számunkra arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az D2 DA 

antagonista kezelésben részesült állatok kereső magatartása különbözik-e a többi, 
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legfőképpen a kontroll csoportétól. A kioltás során mért paramétereket tekintve csak 

a platform helyének keresztezésében volt különbség a csoportok között, tudniillik a 

kombinált kezelésű csoport szignifikánsan kevesebbszer keresztezte a platform 

helyét, mint a kontrollok és az agonista kezelt csoport. Az antagonista kezelt csoport 

csak tendenciát mutatott a platformkeresztezéseket nézve (VII. táblázat). A 

kombinált kezelést kapott csoport többi paramétere statisztikailag nem különbözött  a 

kontroll csoportétól, ami azt sugallja, hogy az előbbi csoport állatai az utóbbihoz 

hasonlóan keresték a platformot, de nehezebben és/vagy egyáltalán nem találták meg 

azt. Ebben tehát az is benne rejlik, hogy az antagonista kezelés hatására a platform 

vonzó jellege nem csökken. 

 Összességében azt mondhatjuk, hogy a VP D1 és D2 DA receptorainak 

aktivációja is gyorsítja a memóriakonszolidációt a téri tanulási folyamatokban, és 

növeli a kialakult memória stabilitását kioltással szemben. Kijelenthetjük továbbá, 

hogy a VP D2 DA receptorainak aktivációja ezen folyamatok szükséges feltétele is, 

sőt, a receptorok egyszeri blokkolása a térbeli tanulási folyamatok általános 

zavarához vezet. 

 

5.2. A passzív elhárító teszt eredményeinek értékelése 
 
 
 A passzív elhárító szituáció egy széles körben alkalmazott paradigma a 

negatív megerősítés vizsgálatára. Alapvetően ezzel a paradigmával nem a kémiai 

anyagok negatív megerősítő hatását lehet vizsgálni, hanem sokkal inkább azoknak a 

negatív megerősítésre, mint tanulási folyamatra gyakorolt hatását. A patkányok 

számára természetüknél fogva a sötét, zárt helyeknek incentív, vonzó, míg a világos 

nyílt tereknek averzív, taszító jellege van. Ez tükröződött a kondicionálás alacsony 

belépési latenciáiban is. A passzív elhárító szituáció negatív megerősítő jellege abban 

áll, hogy a kondicionálás során a sokkolás hatására a sötét zárt kompartment (doboz) 

pozitív motivációs értéke negatívvá válik, vagyis averzív, taszító lesz az állat 

számára. A kondicionáláskor használt elektromos sokk áramerőssége igen fontos a 

kísérlet szempontjából. A túl erős sokk egyrészt állatetikai megfontolásokból 

kiindulva sem választandó, másrészt - ezzel összefüggésben -könnyen az állatok 

lefagyásához („freezing”) vezethet, ami a passzív elhárító tanulás kimutatását 

akadályozhatja. Igen fontos szempont az áramerősség megválasztásánál az, hogy 
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nagy intenzitást alkalmazva a tanulás az állatoknál eleve olyan nagy mértékű, hogy 

adott anyag esetében további tanulást javító hatást szinte lehetetlen kimutatni [247] 

(például kontrollok közül egyik állat sem megy be egyáltalán a sötét 

kompartmentbe)17. Korábbi kísérletes tapasztalataink [247-249] és a szakirodalom 

[250, 251] alapján mi a viszonylag gyenge 0,5 mA áramerősséget választottuk 

kísérleteinkhez.  

 Eredményeink értelmezésénél igen fontosnak tartjuk, hogy a vizsgálni kívánt 

anyagok oldatait a kondicionálást követően azonnal a célterületre mikroinjektáltuk, 

mivel ez az eljárás alkalmas a memóriakonszolidáció vizsgálatára [252-254]. 

Ugyanakkor magyarázatra szorul az a tény, hogy - a sokk alacsony áramintenzitása 

miatt - a kontroll állatok csak nagyon gyenge tanulási tendenciát mutattak. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a hatásos dózisú agonisták tanulást elősegítő 

hatása hogyan jön létre, ha a kontroll állatokra a sokkolás nem gyakorol semmilyen 

hatást. Eredményeink könnyen azt sugallhatják, hogy az agonisták - a megfelelő 

dózisban alkalmazva - önmagukban rendelkeznek negatív megerősítő hatással, amely 

valamiféleképpen - időben visszafelé hatva - összekapcsolódik a paradigma sötét 

kompartmentjével. Ennek a kissé nehézkes, nehezen értelmezhető magyarázatnak a 

kiküszöbölésére végeztük el a rövid távú memória kialakulását bizonyító 

kísérletünket (21. ábra), amely igazolta, hogy a kontroll állatok esetében is 

megtörténik a negatív megerősítés a sokkolás hatására, de az így létrejött memória 

csak rövid életű, 24 óra múlva a kontroll állatok a kondicionáláshoz hasonlóan ismét 

viszonylag rövid idő alatt bemennek a sötét, zárt dobozba.  

 Kísérleteinkben a D1 DA receptor agonista SKF38393 mindhárom, de 

elsősorban 1,0 µg és 5,0 µg dózisa és a D2 DA receptor agonista 0,1 µg dózisa 

javította a tanulást és a tanultak megtartását a kontroll állatokhoz képest (17. és 19. 

ábra). Értelmezésünk szerint, a hatékony dózisú agonisták a rövid távú memóriára 

hatva elősegítették annak konszolidációját, ezért ezen állatcsoportok belépési 

latenciája az első teszt során jelentősen nagyobb volt a kontroll csoportéhoz képest. 

A DA, illetve a DA receptorok passzív elhárító tanulásban, és kifejezetten az ehhez 

kapcsolódó a memóriakonszolidációs folyamatokban játszott szerepéről más 

agyterületeken viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre. Egérben a NAC 

17 A nagy áramerősség (>1mA) antagonisták esetében alkalmazható, mivel ezeknek elsősorban 
tanulást rontó hatása van, így áttételesen egy-egy endogén felszabaduló transzmitter/modulátor 
tanulást elősegítő hatásának eliminálását vizsgálhatjuk velük. 
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core régiójába mikroinjektált D1 DA receptor antagonista SCH23390 és a D2 DA 

receptor antagonista Sulpirid is dózisfüggően gátolta a passzív elhárító tanulás 

memóriakonszolidációs folyamatait, míg a NAC shell régiójában csak a Sulpiridnek 

volt ilyen hatása [151]. A NAC shell régiójában és a basolateralis AMY-ban található 

DA receptorok együttes aktivitása szükséges a memóriakonszolidációs 

folyamatokhoz passzív elhárító szituációban [150]. A csirke CPU-ba injektált 

SCH23390 rontja, míg a Sulpirid nem befolyásolja a passzív elhárító tanulási- és 

memóriafolyamatokat [255]. Passzív elhárító szituációban a D1 DA receptor 

antagonista SCH23390 a kondicionálás előtti mikroinjekciója  az anterolateralis 

prefrontalis, a posteroparietalis kéregben illetve a HPC CA1 régiójában rontja az 

akvizíciót, míg a kondicionálás után a HPC CA1 régiójába mikroinjektálva segíti a 

rövid távú memória kialakulását, az anterolateralis prefrontalis illetve az entorhinalis 

kéregben pedig rontja a hosszú távú memóriát [256]. Ugyanebben a paradigmában az 

SCH23390 az anterormedialis precentralisPFC-be adva a kondicionálás után a 0-180 

perces időtartományban dózisfüggő módon rontja a memóriakonszolidációt [149]. 

További, az előzőeknek némileg ellentmondó eredmény, hogy az AMY 6-OHDA-os 

léziója rontja az aktív elhárító tanulást, míg érdekes módon ennek passzív formáját - 

bár csak kis mértékbe - javítja [257]. Szintén kissé ellentmondó eredmény, hogy a 

kondicionálás előtt a NAC-be adott DA rontja a passzív elhárító tanulást [258]. Ez 

utóbbi két kísérlet ellen a kifogásaink itt is az MWM eredményeinek tárgyalásánál 

leírtakkal azonosak, miszerint a 6-OHDA-os lézió DMI előkezelés hiányában nem 

DA specifikus, akár a noradrenerg idegvégződéseket is érintheti, a DA kondicionálás 

előtti használata pedig a motivációs és motoros folyamatokat is befolyásolhatja, 

ezáltal a tanulási/konszolidációs hatásokkal interferálva. 

 A D1 DA receptor antagonista SCH23390 és a D2 DA receptor antagonista 

Sulpirid előkezelés segítéségével igazoltuk, hogy az SKF38393 hatásait a D1 DA 

receptorok, míg a Quinpirol hatásait a D2 DA receptorok aktivációján keresztül 

hozza létre (18. és 20. ábra). Mindkét esetben felmerül a kérdés, hogy az önmagában 

alkalmazott antagonista kezelések miért nem rontották a konszolidációs 

folyamatokat. A legkézenfekvőbb magyarázat erre, hogy az alkalmazott gyenge 

áramerősség miatt az állatok VP-ában felszabaduló DA szintje nem elségséges a 

konszolidációs folyamatok megindításához - ezt látjuk a kontroll állatokban -, és a 

felszabaduló DA hiányában az antagonisták sem tudják kifejteni hatásukat. Ez tehát 

ismét rámutat arra, hogy az általunk alkalmazott áramerősség nem optimális az 
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antagonisták hatásának vizsgálatára, míg az agonistákéra annál inkább (már 

amennyiben feltételezzük, hogy az agonista javítja, az antagonista rontja a tanulási 

folyamatokat). Ezt a kérdést a rendelkezésünkre álló információk birtokában nem 

lehet egyértelműen eldönteni, megoldására az antagonista több dózisával és 

magasabb áramerősséggel végzett kísérletekre lenne szükség.  

 Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a VP D1, illetve D2 DA 

receptorainak aktivációja elősegíti a memóriakonszolidációt és a kialakult 

memóriának a hosszú távú időbeli stabilitását passzív elhárító tesztben. 

 

5.3.  A helypreferencia teszt eredményeinek értékelése 
 

 
 A helypreferencia teszt különféle kémiai anyagok megerősítő (jutalmazó 

vagy büntető) hatásának vizsgálatára alkalmas [259, 260]. Hangsúlyoznunk kell, 

hogy az általunk alkalmazott open field alapú paradigma segítségével nem csak a 

pozitív, de a negatív megerősítő hatás kimutatása is lehetséges. A kémiai anyagok 

pozitív megerősítő hatása a kondicionált helypreferencia (CPP), míg negatív 

megerősítő hatása a kondicionált helyaverzió (CPA) kialakulásában nyilvánul meg. 

Az open field alapú helypreferencia teszt főként abban tér el az eddigiekben 

ismertetett és tárgyalt kifejezetten a tanulási folyamatok vizsgálatára használt 

paradigmáktól (MWM, PAV), hogy azokban eleve benne rejlik a megerősítő 

komponens (a jutalom vagy a büntetés), míg a helypreferenciában az adott anyagnak 

kell azt indukálnia. Ez azt jelenti, hogy a tanulási paradigmákban adott helyen és 

időben valamilyen a paradigmába „beépített” esemény hatására az állatokban a 

környezet egészének, vagy a környezet egyes ingereinek18, esetleg egy 

cselekvéssornak a motivációs értéke változik meg. Ennek hatására az adott ingerek 

vonzóvá vagy taszítóvá válnak.  A tanulási paradigmákban - ahogy az eddigi 

kísérleteink eredményei mutatják - a kondicionálások után beadott kémiai anyagok a 

megerősítés állatok idegrendszerére gyakorolt hatását tudják stabilizálni 

(memóriakonszolidáció). A helypreferencia tesztben a konszolidációs hatás nem 

elégséges, a beadott anyagnak jutalmazó hatással is kell rendelkeznie, amely végül a 

pozitív megerősítés indukciójához vezet. Ez teszi alkalmassá a helypreferencia 

18 Ez például lehet adott hely (MWM-ben), vagy egy bizonyos tuljadonság, például a sötétség (PAV-
ban).  
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tesztet a drogaddikció vizsgálatára, kimutatására [261, 262]. A mi 

megközelítésünkben a helypreferencia kialakulásának feltétele, hogy a beadott anyag 

hatására az állatban a kondicionálások során pozitív motivációs állapot indukálódjon, 

és ezen hatás asszociálódjon a kondicionáló kvadráns (célkvadráns) környezeti 

ingereihez, - ezért is lényeges a kondicionálás előtti anyagbeadás. Ugyanakkor ez 

sem elégséges feltétele a 24 óra múlva megfigyelhető kialakult helypreferenciának, 

mivel az asszociációnak rögzülnie kell az idegrendszerben (konszolidáció). Az 

asszociáció során a környezeti ingerek tehát pozitív motivációs értéket nyernek. Ez a 

folyamat nem más, mint a pozitív megerősítés, mivel egy addig relatíve semleges 

inger az állat számára vonzóvá, incentívvé válik. Ez az incentív jelleg az, ami miatt 

az állat a teszt során több időt tölt a célkvadráns területén, illetve többször visszatér 

oda. Ahhoz tehát, hogy az állatokban kondicionált helypreferenciát figyelhessünk 

meg a következő feltételeket kell teljesíteni: a beadott anyagnak legyen 1.) 

jutalmazó/pozitív megerősítő hatása és 2.) és ennek konszolidációja az 

idegrendszerben történjen meg.  

 Kísérleteinkben sem a D1 sem a D2 DA receptor agonista kezelés esetében 

nem alakult ki helypreferencia: a célkvadránsban töltött időt tekintve nem volt 

jelentős különbség a csoportok között, illetve a teszt átlagai nem különböztek 

jelentősen a habituáció átlagaitól  (22. és 23. ábra). Ezen eredményeink némileg 

ellentmondani látszottak azoknak a tényeknek, melyek szerint a VP iboténsavas 

léziója jelentősen gyengíti az i.v. kokain ön-adagolást [263], továbbá a VP-ba 

mikroinjektált kokain helypreferenciát vált ki [229] többszörösére emelve a VP DA 

szintet, és ennek kialakulását a VP 6-OHDA-os léziója megakadályozza [190]. Ezt 

némileg árnyalja, hogy a kokain által a VP-ban kiváltott helypreferencia kialakulását 

az opiát antagonista naloxon majdnem teljesen eliminálja [264]. Ezen adatok 

együttes és ellentmondásmentes értelmezésére akkor nyílik lehetőségünk, ha 

visszatérünk az ennek a fejezetnek az elején ismertetett elképzeléshez, miszerint a 

helypreferencia kialakulásának a beadott anyagok pozitív megerősítő és 

konszolidációs hatása is szükséges feltétele. Kiindulva a MWM paradigma során 

nyert eredményeinkből, továbbá abból, hogy az általunk alkalmazott open field alapú 

paradigma tulajdonképpen térbeli tanuláson alapszik - tudniillik a MWM teszthez 

hasonlóan az állatnak térbeli jelek alapján kell tájékozódnia -, feltehetjük azt, hogy 

az agonistáink bizonyos dózisai rendelkeztek a memóriakonszolidációs hatással, de a 

jutalmazó hatással nem. Ennek fényében a kokain helypreferenciát indukáló hatása a 
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VP-ban a DA-erg és az opiáterg rendszeren keresztül úgy valósul meg, hogy 

önmagában a VP-on belül egyik rendszer aktivitása sem elégséges, de mindkettő 

szükséges feltétele a helypreferencia kialakulásának. Ezt támasztja alá, hogy mind a 

VP 6-OHDA-os léziója, mind a lokálisan alkalmazott opiát antagonista naloxon 

megakadályozza azt [190, 264]. 

 Mai tudásunk szerint, a DA jutalmazó és pozitív megerősítő hatása 

elsősorban a NAC területén található DA receptorokon keresztül jön létre. Ezen az 

agyterületen kémiai önadagolás építhető ki amfetaminnal, illetve D1 és D2 DA 

receptor agonistákkal [131-134], amelyek ugyanitt alkalmazva helypreferenciát is 

kiváltanak [135, 136]. Az  amfetamin a mesencephalicus DA-erg neuronok által 

beidegzett több agyterület közül csak a NAC területére injektálva indukál 

helypreferenciát [265] - bár emellett a VP területén is kiváltja azt [229]. A NAC-be 

mikroinjektált kokain hatására nem jön létre helypreferencia [266] és nem építhető ki 

vele önadagolás sem [139]. Ugyanakkor, kémiai önadagolás építhető ki kokainnal a 

PFC-ben, amely 6-OHDA lézióval és a D2 DA antagonista Sulpiriddel gyengíthető, 

de nem szüntethető meg [138, 139]. A PFC 6-OHDA-os léziója az i.p. kokain 

helypreferenciát sem szünteti meg [267]. Ezek a tények arra utalnak, hogy 1.) a DA 

jutalmazó hatásának elsődleges helye a NAC, 2.) a kokain jutalmazó hatása 

valószínűleg nem elsősorban - de legalábbis nem kizárólagosan - a DA rendszeren 

keresztül jön létre.  

 Valószínűleg a pozitív megerősítő és a konszolidációs hatás szétválását 

mutatják azok a kísérletek, amelyekben az AMY területén található D1, illetve D2 

DA receptorok morfin indukálta helypreferenciára gyakorolt hatását vizsgálták. 

Mindkét esetben a DA receptorok aktivációja önmagában nem váltott ki 

helypreferenciát, ugyanakkor a morfin által indukáltat felerősítette [140, 141]. 

Elképzelésünk szerint ennek magyarázata az, hogy a DA vagy csak konszolidációs, 

vagy csak pozitív megerősítő hatásokkal rendelkezik az AMY-ban, így önmagában 

nem képes helypreferenciát kiváltani. Ugyanakkor, a morfinnal - amely mindkét 

komponens kiváltására alkalmas - együtt alkalmazva fel tudja erősíteni annak a 

konszolidációs, vagy a pozitív megerősítő hatását. További, ettől független adat, 

mely a pozitív megerősítő és konszolidációs komponens szétválását támasztja alá az, 

hogy a kokain indukálta helypreferencia konszolidációs folyamatait gátolja az 

accumbalis fehérjeszintézis felfüggesztése [268], holott a kokain nem vált ki 

helypreferenciát a NAC-be injektálva. A két komponens szétválása mellett 
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természetesen elképzelhetőnek tartunk más lehetséges magyarázatot is az említett 

jelenségekre, mindazonáltal azt gondoljuk, hogy a saját és az irodalmi adatok alapján 

ez az egyik legkézenfekvőbb értelmezés.   

 Felmerült bennünk lehetőségként, hogy a helypreferencia klasszikus 

paramétere - a célkvadránsban töltött idő - mellett érdemes lenne mérni a 

célkvadránsba történő belépések számát, ami szintén a célkvadráns ingereire irányuló 

orientációs magatartást tükrözheti. Eredményeink azt mutatták, hogy a D1 DA 

receptor agonista kezelés esetében nem volt jelentős különbség a csoportok között, 

ugyanakkor a D2 DA receptor agonista esetében a teszt során megfigyelhető volt, 

hogy az 1,0 µg dózisú agonista jelentősen megnöveli a belépések számát a 

célkvadránsba a kontroll és a 0,1 µg agonista kezelt csoporthoz képest is (IX. és X. 

táblázat). Feltettük a kérdést, hogy vajon ez a megnövekedett orientáció specifikus-e 

a célkvadránsra, ezért kiszámítottuk, hogy a célkvadránsba történő belépések száma 

hány százaléka az össz kvadráns belépések számának. Eredményeink azt mutatták, 

hogy az összes csoport esetében ez az érték 25 % körül ingadozik, a csoportok között 

- beleértve az 1,0 µg D2 DA agonista kezelt csoportot is - nem volt jelentős 

különbség sem a habituáció, sem a teszt ülés során. Ez alapján levontuk a 

következtetést, hogy a megfigyelt agonista hatás nem a kialakult preferencia jele, 

hanem sokkal inkább a lokomotoros aktivitás növekedésének tudható be. Ennek 

elemzésével az „A motoros aktivitásra gyakorolt hatások” című fejezetben fogunk 

foglalkozni.  

 Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a D1 DA receptor agonista 

SKF38393 és a D2 DA agonista Quinpirol a VP-ba mikroinjektálva nem vált ki 

helypreferenciát, valószínűleg a jutalmazó hatások hiánya miatt.  

 

5.4. A különböző paradigmák eredményeinek együttes 
értelmezése 

 

5.4.1. A dózis-hatás görbék 
 

 Az egyes paradigmák eredményeinek a megvitatásánál nem tárgyaltuk az 

agonista dózis-hatás görbék alakjának lehetséges okait. Jelen fejezetben az a 

feladatunk, hogy megvizsgáljuk, mi lehet a magyarázata annak, hogy MWM tesztben 
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a D1, PAV tesztben a D2 DA receptor agonista inverz U alakú dózis-hatás görbét, 

míg PAV tesztben a D1, MWM tesztben a D2 DA receptor agonista lineáris dózis-

hatás görbét mutat19. Egyrészt számot kell adnunk arról, hogy milyen mechanizmus 

útján jöhet létre az inverz U alakú dózis-hatás görbe, másrészt arról, hogy mi lehet az 

oka a dózis-hatás görbék eltérésének a különböző paradigmák esetében, illetve a 

különféle kezeléseket tekintve.  

 A jelen kísérletek során alkalmazott agonista és antagonista dózisok 

nagyságrendben megegyeztek a szakirodalomban alkalmazott mennyiségekkel [136, 

149, 155, 156, 212, 235, 236, 256, 269, 270]. A lineáris hatásgörbe különösebben 

nem szorul magyarázatra, a DA agonisták és antagonisták esetében elsősorban ez 

figyelhető meg a szakirodalomban leírt kísérletekben paradigmától függetlenül20 

[151, 156, 235, 269]. Ezzel szemben az inverz U alakú hatásgörbe sokkal inkább a 

neuropepdidekre jellemző [249, 271, 272]. Ez utóbbi esetében van egy köztes dózis, 

amely a maximális hatékonyságú. Ismereteink szerint a D1 DA receptorok esetében 

egyedül a PFC-ben láthatunk példát arra, hogy a DA agonistáknak egy bizonyos 

dózis felett csökken a hatékonysága. Eszerint a D1 DA receptorok lokális 

stimulációja alacsony dózisú agonista segítségével javítja, míg a nagyobb dózisú 

agonista rontja a munkamemóriát patkányokban [242], és a kognitív funkciókat 

majmokban [273]. A D2 DA receptorokat illetően szintén kevés információ áll 

rendelkezésünkre: ismert, hogy a NAC területére mikroinjektált Quinpirol két kisebb 

dózisa (0,5 és 1,0 µg) helypreferenciát vált ki, míg a legnagyobb dózis (2,0 µg)  

hatástalan [136]. Az agonisták fordított U alakú dózis-hatás görbéjére több lehetséges 

magyarázat is van: 

1. A PFC-ben található D1 DA receptorokra jellemző, hogy egy bizonyos szintű 

stimuláció optimális cAMP szinthez vezet, ami segíti a munkamemória 

megfelelő működését, míg ezen receptorok túlzott stimulációja a cAMP szint 

nagymértékű emelkedését eredményezi, ami már gátolja azt [274]. Eszerint a sejt 

funkciója az optimális cAMP szinttől függ, amelyet a sejt membránján található 

receptorokon keresztül lehet szabályozni. A VP DA receptorainak - akár a D2 

altípusnak - hasonló tulajdonsága magyarázhatná eredményeinket. 

19 Ez utóbbi valószínűleg aszimptotikus, tehát van egy maximális hatás, amihez tart a görbe a dózis 
függvényében. 
20 Nagyon sok esetben a probléma az, hogy a kísérletek során az agonistának vagy antagonistának 
csak egy vagy legfeljebb két dózisát vizsgálják meg, márpedig a dózis-hatás görbe meghatározásához 
legalább 3 dózis szükséges (ha lehet, kiegészítve a csak vivőanyagot kapott csoporttal /kontroll/). 
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2. A nagyobb dózisú agonista ineffektivitásának oka lehet az adott receptortípus 

változatos elhelyezkedése és sűrűsége a VP-on belül. Elektronmikroszkópos 

adatok alapján a D2 DA receptorokról biztosan tudjuk, hogy nagyrészt 

preszinaptikusan a NAC-ből érkező GABA-erg rostokon, és kisebb részben 

posztszinaptikusan a VP neuronjain is megtalálhatóak [196]. A D1 DA 

receptorairól csak indirekt, de elég meggyőző bizonyítékok állnak 

rendelkezésünkre, melyek szerint azok mind pre-, mind posztszinaptikusan 

megtalálhatóak a VP területén [104, 197-199]. Adott receptort aktiválva az arra 

specifikus agonistával elképzelhető, hogy alacsonyabb dózisok esetén csak a 

pre-, vagy a posztszinaptikus hatások dominálnak. Ezzel szemben lehetséges, 

hogy a nagyobb dózisok esetében már mindkettő érvényesül, ami ellentétes 

hatások esetében akár ahhoz is vezethet, hogy azok kiolthatják egymást.  

3. Az inverz U alakú dózis-hatás görbére egy további lehetséges magyarázat a VP 

és az ott található DA receptorok funkcionális inhomogenitása. Adott helyre 

beadott agonista oldat a VP beadástól távolabbi részeire is eldiffundálhat. Kisebb 

koncentrációjú oldat esetében a diffúzió során a környező területekre jutott DA 

agonista koncentrációja lehet, hogy nem elégséges ahhoz, hogy az ottani DA 

receptorokat a megfelelő számban aktiválja, ugyanakkor a nagyobb dózis 

esetében már igen. Ennek eredményeképpen, a kis dózisú agonista csak lokálisan 

hat, míg a nagyobb dózisú agonista a VP két, funkcionálisan akár ellentétes 

területét is aktiválhatja. Hasonló jelenséget írtak le az SKF38393 lokomócióra 

gyakorolt hatását nézve, ahol a legnagyobb dózis a VP elülső részében növelte, 

míg a hátsó részében csökkentette az aktivitást [212]. Jelen kísérleteinkben nem 

találtunk regionális különbséget az agonisták hatásában. Ehhez a magyarázathoz 

kapcsolódik még az, hogy nem csak a VP lehet inhomogén az adott funkció 

tekintetében, hanem lehetséges, hogy a beadott oldatok a szomszédos 

agyterületekre diffundálnak, ahol ellenkező hatást váltanak ki. Sajnálatos módon 

a környező agyterületek DA receptorainak tanulásban betöltött szerepéről 

viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre. A VP-mal szomszédos 

magok közül ismereteink szerint egyedül a NAC és a CPU területén vizsgálták 

meg a DA receptorok szerepét az általunk is vizsgált tanulási folyamatokban 

(lásd korábban). Mindazonáltal nem valószínű, hogy az általunk beadott 

anyagok ezen területeken fejtették ki hatásukat, mert a szövettani eredmények 

alapján a mikroinjekciók nagy része távol esett azoktól (12. ábra).  
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4. Lehetségesnek tartjuk, hogy a két paradigmában megfigyelt látszólag eltérő 

dózis-hatás görbék jellegükben alapvetően nem térnek el. Előfordulhat, hogy a 

lineárisnak tűnő dózis-hatás görbék esetében is van egy dózis, amelynek 

hatékonysága a maximális, és amelynél nagyobb dózisoké már kisebb, sőt akár 

átcsaphat ellenkező hatásba. Ugyanakkor lehetséges, hogy ez utóbbi tartomány 

már kívül esett az általunk vizsgált dózistartományon.  

  A dózis-hatás görbék alakja mellett számot kell, hogy adjunk arról, hogy mi 

lehet az oka annak, hogy adott agonista esetében eltérő dózisok a hatásosak a két 

tanulási paradigmában (MWM, PAV). Bár válaszunk csupán spekulatív lehet, 

ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a hatásgörbék közötti különbség a paradigmák, és 

valószínűleg az általuk reprezentált tanulási folyamatok különbségeiből adódnak. A 

teljesség igénye nélkül ezek a következők lehetnek: 1.) A MWM-ben két társítást 

végzünk a konszolidáció tesztje előtt, míg PAV-ban csak egyet; 2.) A MWM-ben 

valamely helynek a motivációs értéke változik meg, míg PAV-ban sokkal inkább 

valamely tulajdonság(ok)nak (sötét zárt terek); 3.) A MWM inkább egy pozitív 

megerősítésen alapuló paradigma (jutalmazás), míg a PAV negatív megerősítésen 

alapul (büntetés); 4.) A két paradigmában a kísérlet és a tanulás hátterét adó 

motiváció erőssége is jelentősen eltérhet (lásd sokk vs. víz).  

  Az agonisták hatásgörbéi közötti eltérést sokban magyarázhatja a két receptor 

denzitásának, illetve lokalizációjának eltérése. Ugyanakkor ahhoz, hogy az ebben az 

alfejezetben felmerült problémák bármelyikét meg tudjuk oldani, pontosabb 

ismeretekkel kéne rendelkeznünk a VP felépítésével, illetve DA receptorainak 

altípusaival és azok pontos elhelyezkedésével kapcsolatban.  

 

5.4.2. A motoros aktivitásra gyakorolt hatások 
 

 

A VP DA receptorainak szerepe a motoros/lokomotoros aktivitás 

szabályozásában igen jól ismert. A VP-ba adott DA növeli a lokomotoros aktivitást 

[211]. Gong és Neil a VP-ba mikroinjektált SKF38393 és Quinpirol 0,3, 1,0 és 3,0 

µg dózisának lokomotoros aktivitásra gyakorolt hatását vizsgálták open field 

tesztben [212]. Az SKF38393 0,3 µg és 1,0 µg dózisa növelte a lokomotoros 

aktivitást, míg a 3,0 µg nem befolyásolta azt. A D2 DA receptor agonista 

Quinpirolnak csak a legnagyobb, 3,0 µg dózisa volt hatásos, szignifikánsan 
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csökkentette a lokomotoros aktivitást a kontroll állatokhoz képest. Az általunk 

bemutatott kísérletekben alkalmazott dózisok nagyságrendileg azonosak voltak az 

általuk alkalmazottakkal. Ezek alapján úgy döntöttünk, hogy a MWM és a CPP 

paradigmákban az egyes ülések során megvizsgáljuk az állatok lokomotoros 

aktivitását, szem előtt tartva azt a tényt, hogy az általunk végzett mikroinjekciók a 

MWM tesztben a kondicionálások után történtek, tehát hatásukat csak 24 óra után 

tudtuk megfigyelni. A PAV paradigmában hasonló méréseket nem végeztünk, mert 

az állatok sebessége erősen függ a belépési latenciától, és így a csoportok 

összehasonlítása nehézségekbe ütközött volna21. A MWM tesztben egyik ülés során 

sem tapasztaltunk különbséget az állatcsoportok között. Ennek kísérleti 

eredményeink értelmezése szempontjából nagy jelentősége van, mivel felmerül 

annak a lehetősége, hogy a megfigyelt különbségek a csoportok között nem az 

agonisták memóriakonszolidációt fokozó hatásának, hanem azok hatására az állatok 

sebességében bekövetkezett hosszan tartó - hiszen 24 óra múlva vizsgáltuk - 

változásnak tudható be. A MWM teszt során végzett kísérleteink eredményei alapján 

az agonistáknak (II. ésVI. táblázat), és az antagonistáknak (IV. és VIII. táblázat) 

sem volt ilyen hatásuk.  

A CPP paradigmában - ahogy annak tárgyalásánál már említettük -  a teszt 

ülés során a lokomotoros aktivitást nézve a D1 DA receptor agonistával végzett 

kísérletek esetében nem volt különbség a csoportok között (IX. táblázat), 

ugyanakkor a D2 DA receptor agonista esetében az  1,0 µg dózisú agonista a kontroll 

és a  0,1 µg  agonista kezelt csoporthoz képest is növelte a lokomotoros aktivitást a 

kísérleti berendezés egész területén (X. táblázat). Miután a teszt előtt nem történt 

anyagbeadás, és igencsak valószínűtlen, hogy a kondicionálások előtt beadott 

agonista 24 óra múlva is hat, ezért elképzelhetőnek tartottuk, hogy a teszt során 

megfigyelt különbség a csoportok között a jól ismert kondidicionált droghatás 

jelenségének tudható be [259]. Esetünkben ez azt kéne, hogy jelentse, hogy a D2 

agonista 1,0 µg dózisa a kondicionálások során növeli az állatok lokomotoros 

aktivitását, ami a kondicionáló kvadráns ingereivel történő asszociáció, és ennek 

konszolidációja esetén a teszt ülés során az agonista kezelés hiányában is az ingerek 

 21 A PAV-ban az állatok a behelyezést követően viszonylag nagy sebességgel mozognak, 
explorálnak. Ha az állat ekkor bemegy a sötét dobozba, akkor a mérés leáll, és az állat átlagos 
sebessége viszonylag nagy érték lesz. Ugyanakkor, ha az állat nem megy be, akkor egyre több időt tölt 
nyugalomban, ami az átlagos sebességet jelentősen csökkenteni fogja. MWM-ben ez nincs így, 
valószínűleg a folyamatos úszási kényszer miatt (az állatok csak ritkán lebegnek a víz felszínén). 
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által kiváltott aktivitás növekedéshez vezet.  Ez a jelenség látható például a NAC-be 

adott amfetamin esetében [275]. Ahogy láthattuk a helypreferencia esetében, a 

beadott anyagnak itt is három feltételt kell teljesítenie: a lokomotoros aktivitást 

növelnie, elősegítenie ennek asszociációját a környezeti ingerekhez, valamint az így 

létrejött asszociációt konszolidálnia kell az idegrendszerben.  A MWM és a CPP 

paradigmák már említett hasonlósága miatt (térbeli tanulás) az 1,0 µg dózisú D2 

agonista konszolidációs hatása feltételezhető volt, ugyanakkor a kondicionálások 

során az nem növelte a lokomotoros aktivitást, egy nagyon mérsékelt tendencia volt 

csak megfigyelhető (1. és 2. melléklet).  Feltételezhetnénk, hogy a kondicionálások 

során esetleg a habituációhoz és teszthez viszonyítva szűkebb tér gátolta a 

lokomotoros aktivitás explicit megjelenését, ugyanakkor a Gong és Neil által végzett 

kísérletek is azt mutatták, hogy az 1,0 µg dózisú agonistának nincs ilyen hatása 

[212].  Fontos eredménynek tartjuk, hogy a kondicionálások során a D2 DA agonista 

esetében reprodukáltuk az előbb említett munkacsoport open fieldben kapott 

eredményét22 (1. és 2. melléklet) [212]. Ez az eredmény az, amelynek hatására a 

következő gondolat született meg bennünk: A MWM tesztben az agonista a 

kondicionálások után lett beadva, így annak hatása a környezet ingereinek hatásával 

közvetlenül nem találkozott (csak a rövid távú memórianyommal), így kis eséllyel 

alakulhatott ki asszociatív kapcsolat a két hatás között. Ennek megfelelően MWM-

ben a teszt során nem tapasztaltunk az 1,0 µg dózisú D2 agonista esetében 

lokomotoros aktivitás növekedést, az agonista konszolidációs hatása csak a platform 

és a környezeti ingerek hatásának asszociációjára terjedt ki. A CPP paradigmában az 

agonistát a kondicionálások előtt alkalmaztuk, így annak hatása összekapcsolódhatott 

a környezet ingereivel. Feltételezzük, hogy a D2 DA receptor agonista két, a motoros 

aktivitást eltérő irányba befolyásoló rendszerre hat a VP-on belül. A két rendszeren 

létrejövő hatás „akutan” az 1 µg dózis esetében kioltja egymást, míg az 5 µg 

esetében a gátló rendszer kerül túlsúlyba. Ugyanakkor, valamilyen okból kifolyólag 

az agonista konszolidációs hatása - ha a gátló rendszer nem túlzottan aktív - inkább 

érvényesül az aktivációs rendszeren, aminek eredményeképpen a teszt során az 1 µg 

dózisú agonista esetében inkább az aktiváció fog dominálni, ugyanakkor már az 5 µg 

dózis esetében is látható lesz némi tendencia. Bár jelen fejtegetés abszolút 

hipotetikus, mindazonáltal teljesen illeszkedik kísérletes eredményeinkhez.      

22 A D1 agonista esetében ez valószínűleg azért nem sikerült, mert ott a hatás később kezdődik, így ez 
már kívül esett az általunk végzett kondicionálás időtartamán. 
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 Általánosan elfogadott, hogy a DA a pozitív megerősítő és a konszolidációt 

elősegítő hatása mellett rendelkezik a válasz intenzitását befolyásoló, úgynevezett 

„energetizáló” hatással is, amely célinger hiányában általános explorációs 

magatartásban, míg annak jelenlétében az arra irányuló fokozott exploratiós-

orientatiós aspecifikus viselkedésmintázatban nyilvánul meg [113, 276-278]. Ennek 

az explorációs-orientációs magatartásnak az egyik fő komponense a megnövekedett 

lokomotoros aktivitás. Véleményünk szerint a D2 DA receptor agonista esetében 

látott hatás azonos ezzel az „energetizáló hatással”, amely a kondicionálások során 

maszkolt a gátló hatás miatt, ugyanakkor az agonista konszolidációt elősegítő 

hatásának következtében a teszt során fokozott lokomotoros aktivitás képében jelenik 

meg. Az állat nem fog a kondicionáló kvadránsban több időt tölteni a teszt ülés alatt, 

mivel számára annak ingerei nem vonzóbbak a többi kvadráns ingereinél. 

Ugyanakkor, a kondicionáló kvadráns ingerei az apparátus egész területén - annak 

relatíve kis méretei miatt - hatni fognak az állatra, ezért nem látunk különbséget a 

kvadránsokba történő belépések számában az 1 µg D2 agonista kezelt csoport 

esetében. A VP-hoz köthető a DA receptorok válaszintenzitást moduláló hatásának 

kísérletes bizonyítéka, mely szerint a VP-ban kiépített stabil elektromos öningerlés 

küszöbe megnövekedett, míg intenzitása csökkent az i.p. és subcután alkalmazott D1 

és D2 DA receptor antagonisták hatására [227]. Ez természetesen nem bizonyítja a 

VP DA receptorainak érintettségét, de felveti annak lehetőségét, hogy a VP és annak 

receptorai részt vesznek a folyamat szabályozásában. További, az álláspontunkat 

erősítő tény, hogy a VP közvetlenül szabályozza a VTA DA-erg sejtjeinek 

populációs aktivitását [34], ami a tónusos DA szint változásán keresztül 

befolyásolhatja a válasz intenzitását [278]. Elképzelhető tehát, hogy a VP DA 

receptorai a VP sejtaktivitásának befolyásolása révén maguk is részt vesznek ezen 

folyamat szabályozásában.  

 Összességében tehát kísérleteink alapján azt mondhatjuk, hogy a VP-ba 

injektált agonisták nem rendelkeznek jutalmazó hatással, ugyanakkor a válasz 

intezitását befolyásoló hatásuk az adott környezethez kapcsoltan és hosszú távon 

lehetséges. A probléma teljes megoldásához további kísérletek szükségesek.  
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5.4.3. A konszolidáció lehetséges mechanizmusairól  
 

 
 Mai ismereteink szerint - ahogy már a bevezetőben is említettük - 

memóriakonszolidáció strukturális szinten elsősorban a szinaptikus átépülésen 

keresztül megy végbe, melynek elektrofiziológiai korrelátuma a LTP és a LTD. A 

VP-ba mikroinjektált DA agonisták konszolidációt elősegítő hatása alapvetően két 

úton jöhet létre: direkt módon a VP-on belül, illetve indirekt úton a VP aktivitásán 

keresztül más agyterületek LTP/LTD folyamatait befolyásolva.  

 A bevezetőben már említett irodalmi hivatkozásokat kissé kibővítve láthatjuk 

a DA széleskörű érintettségét a szinaptikus átépülés folyamataiban. In vivo, 

szabadon mozgó állaton és in vitro, agyszeleten is bizonyították, hogy a D1 DA 

receptorok aktivációja szükséges a hippocampalis LTP kialakulásához [106-108, 

279-281]. In vitro kimutatták, hogy a HPC D1 receptorainak aktivációja és D2 

receptorainak gátlása elősegíti, míg a D2 receptorok aktivációja és a D1 receptorok 

gátlása rontja a lokális LTD kialakulását [282]. A D1 és D2 DA receptorok együttes 

aktivációja szükséges a CPU-ban a LTD kialakulásához [283], ugyanakkor az itt 

található D2 DA receptorok a LTP kialakulását gátolják, a D1 DA receptorok pedig 

elősegítik azt [284]. A DA receptorok modulálják a LTP képződést az AMY-ban is 

[285]. A PFC D1 DA receptorainak aktivációja fontos szerepet játszik a LTP és a 

LTD indukciójában illetve fenntartásában [110], ugyanakkor a DA LTP-t indukáló 

hatása erősen függhet a DA receptorok előzetes aktiváltsági állapotától [286, 287]. A 

NAC D1 és D2  DA receptorainak szinaptikus plaszticitásra gyakorolt hatása az 

extraacelluláris DA szint függvénye, amely meghatározza az információ áramlás 

irányát és a szinaptikus változások helyét is [288]. Sajnálatos módon, a VP DA 

receptorainak LTP és LTD kialakulásában játszott szerepét illetően nem áll 

rendelkezésünkre információ, ugyanakkor nem tartjuk kizártnak, hogy a bazális 

ganglionok ventralis rendszerének ezen a szintjén is megfigyelhető hasonló jelenség.  

 A DA agonisták VP-ban kifejtett direkt hatása mellett fontos szerepe lehet 

azok indirekt, a VP aktivitásának befolyásolásán keresztül más agyterületekre 

gyakorolt hatásának is. Ennek fontosságát támasztja alá az a tény, hogy a VP-ban 

kiépített elektromos öningerlés [226] növeli a neuronális aktivitást (metabolizmust) 

jelző, de a hosszú távú génexpressziót is befolyásoló Fos marker szintjét  a NAC, a 

PFC, a lateralis hypothalamus, a lateralis septum és a VTA területén is [289]. Ehhez 

kapcsolódik a korábban már említett eredmény, hogy a VP-ban kiépített öningerlést a 
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DA antagonisták modulálják [227], ami jelzi, hogy az legalább részben a DA-erg 

neuronok aktivitásának szabályozásán keresztül jön létre. Valóban, a  tanulásban 

központi szerepet játszó HPC a NAC-en keresztül befolyásolja a VTA aktivitását 

[290], és a VP → VTA kapcsolaton keresztül szerepe lehet a hosszú távú memória 

kialakulásában [291]. A VP DA receptorainak ilyen indirekt, más agyterületek DA 

receptorain keresztül érvényesülő memóriakonszolidációt elősegítő hatását támasztja 

alá az is, hogy a NAC, a HPC, az AMY illetve a PFC területén is kimutatták a 

lokálisan elhelyezkedő D1 és D2 DA receptorok szükséges szerepét a 

memóriakonszolidációban térbeli és passzív elhárító tanulásban is [147-151, 235, 

256]. Ez alapján feltételezhető, hogy a VP területén található DA receptorok a VP 

neuronális aktivitásának befolyásolásán keresztül hatnak a mesencephalicus DA-erg 

neuronokra és így az azok által beidegzett agyterületek DA szintjére, áttételesen 

aktiválva mindazon agyterületen található DA receptorokat, melyeknek szerepe 

szükséges a memóriakonszolidációban. Természetesen lehetséges, hogy az aktiváció 

a többi agyterületen a VP DA receptoroktól függetlenül is megtörténhet (tehát nincs 

ok-okozati kapcsolat a kettő között), de az érvek összessége arról győzött meg 

bennünket, hogy az indirekt mechanizmus érvényesülése igencsak valószínű.  

Az indirekt hatás egy másik lehetséges útja - amiről még egyáltalán nem esett szó – a 

VP nagy cholinerg neuronjain keresztül létrejövő lehetséges hatás. A VP nagy 

cholinerg neuronjainak rostjai főleg az AMY és agykéreg területén végződnek [187-

189]. Ismert, hogy a cholinerg rendszer és receptorai fontos szerepet játszanak a 

tanulási folyamatokban [292, 293]. A VP nagy cholinerg neuronjainak 

memóriakonszolidációt elősegítő hatását eddig csak a passzív elhárító szituációban 

mutatták ki [223, 224]. Sajnálatos módon további részletek ezen sejtek funkcióit 

illetően nem állnak rendelkezésünkre.  

 Az általunk végzett kísérletek egyértelműen bizonyítják, hogy a VP D1 és D2 

DA receptorainak aktivációja elősegíti a térbeli és az elhárító tanulás konszolidációs 

folyamatait. Az így kialakult memória időbeli stabilitását a PAV, míg kioltással 

szembeni stabilitását a MWM szituációban igazoltuk. Miután következtetéseink az 

állatok magatartásának megfigyelésén alapultak, ezért e magatartási hatások 

mechanizmusának tisztázásához az idegrendszerben, és azon belül is a VP-ban zajló 

folyamatok közvetlen vizsgálatára lenne szükség. Fontosnak tartjuk tisztázni, hogy 

1.) elektrofiziológiai módszerekkel kimutatható-e LTP, illetve LTD a VP-ban, és ha 

igen, akkor a VP DA receptorok hogyan befolyásolják ezen folyamatokat; 2.) a DA 
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receptorok a VP-on belül pontosan hol, és milyen eloszlásban helyezkednek el, és 

hogyan befolyásolják a kimeneti sejtek aktivitását. A strukturális szint 

megfigyelésével a VP-ban található DA receptorok memóriakonszolidációban 

betöltött funkciójának ismerete teljessé válhatna, ami jelentősen hozzájárulna a 

tanulás idegrendszeri folyamatainak jobb megértéséhez. 
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6. Összefoglalás 
 
 

Kísérleteink során a következőket igazoltuk:  
 
 

1. A térbeli tanulási folyamatok vizsgálatára használt MWM paradigmában a  

a) VP-ba mikroinjektált D1 DA receptor agonista SKF38393 0,1 és 1,0 µg 

dózisa, illetve 

b) a VP-ba mikroinjektált D2 DA receptor agonista Quinpirol 1,0 és 5,0 µg 

dózisa 

gyorsítja a memóriakonszolidációt és növeli a kialakult memória 

kioltással szembeni stabilitását.  

2. A negatív megerősítéshez kapcsolódó tanulási folyamatok vizsgálatára 

alkalmazott PAV szituációban a  

a) VP-ba mikroinjektált D1 DA receptor agonista SKF38393 dózisfüggően, 

illetve 

b) a VP-ba mikroinjektált D2 DA receptor agonista Quinpirol 0,1 µg dózisa 

elősegíti a memóriakonszolidációt és a kialakult memória hosszú távú 

időbeli stabilitását.  

3. Mindkét paradigmában igazoltuk, hogy  

a) a D1 DA receptorcsalád szelektív antagonista SCH23390 előkezelés 

kivédi az SKF38393, illetve 

b) a D2 DA receptorcsalád szelektív antagonista Sulpirid előkezelés 

kivédi a Quinpirol  

hatását a VP-ban.  

4. Az önmagában alkalmazott SCH23390 mindkét paradigmában hatástalan 

volt, ugyanakkor az önmagában alkalmazott Sulpirid általánosan és 

hosszú távon gátolta a tanulási folyamatokat a MWM paradigmában, 

míg a PAV szituációban hatástalan volt. 

5. Mindkét paradigmában igazoltuk a rövid távú memória kialakulását, 

amelyen keresztül feltehetően a VP területére beadott agonisták 

memóriakonszolidációs hatása érvényesült.   
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6. A VP területére mikroinjektált D1 DA receptor agonista SKF38393 és a D2 

DA receptor agonista Quinpirol egyik dózisa sem vált ki helypreferenciát 

CPP paradigmában. 
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8. Rövidítésjegyzék 
 
 

AMPA  2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)-propánsav 

AMY  nucleus amygdalae 

COMT  katecholamin-orto-metiltranszferáz 

CPP  helypreferencia teszt 

CPU  caudatum-putamen complex (dorsalis striatum) 

DA  dopamin 

DAMGO [D-Ala2, N-MePhe4, Gly-ol]-enkephalin 

DAT  dopamin (DA) transzporter 

DMI  desmethylimipramin 

GABA  γ-amino-vajsav 

GP  globus pallidus 

HPC  hippocampus 

LTD  long term depression (hosszú távú depresszió) 

LTDg  laterodorsalis tegmentum 

LTP  long term potentiation (hosszú távú potencírozás) 

MAO  monoamino-oxidáz 

MLDR  mesolimbicus dopaminerg rendszer 

MCDR    mesocorticalis dopaminerg rendszer 

MWM  Morris-féle úsztatási teszt 

NAC  nucleus accunbens 

NMDA    N-methyl-D-aspartat 

NSDR     nigrostriatalis dopaminerg rendszer 

6-OHDA  6-hidroxidopamin 

PAV  passzív elhárító teszt 

PFC  prefrontalis cortex 

PKA  proteinkináz A 

PPTg  pedunculopontin tegmentalis area 

SN  substantia nigra 

STN  nucleus subthalamicus 

VP  ventralis pallidum 

VTA        ventralis tegmentalis area 
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11. Mellékletek 
 

 

 
 

1. melléklet Az 1. kondicionálás során mért megtett út a D2 dopamin receptor 

agonisa Quinpirollal történő kísérletek esetében helypreferencia tesztben. A jobb 

időbeli felbontás érdekében a kondicionálás 15 perces időtartamát három egyenlő 

részre osztottuk és az ezek során megtett utat ábrázoltuk. A  *: p < 0.05 az 1,0 µg 

D2ago csoporthoz, míg a #: p < 0.05 az 1,0 µg D2ago és a 0,1 µg D2ago csoporthoz 

viszonyított szignifikáns különbséget mutatja az adott 5 percen belül. 
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2. melléklet A 2. kondicionálás során mért megtett út a D2 dopamin receptor 

agonisa Quinpirollal történő kísérletek esetében helypreferencia tesztben. A jobb 

időbeli felbontás érdekében a kondicionálás 15 perces időtartamát három egyenlő 

részre osztottuk és az ezek során megtett utat ábrázoltuk. A  *: p < 0.01 és a #: p < 

0.05 csak az 1,0 µg D2ago csoporthoz viszonyított szignifikáns különbséget mutatja 

az adott 5 percen belül. 
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