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1. BEVEZETÉS 

 

 Az étel számos szenzoros tulajdonsággal rendelkezik (illat, íz, látvány, textúra), 

melyek közül az íz kiemelkedően fontos szerepet játszik a megfelelő táplálék 

kiválasztásában. A különböző ízek hedonikus megítélése szubjektív, veleszületett, 

genetikailag kódolt információ, mely tapasztalás, tanulás által módosulhat.  Újszülöttek a 

különböző ízekre eltérő, de az íz kvalitására specifikus válaszreakciókat adnak, annak 

ellenére, hogy még sosem találkoztak az adott ízzel. Az édes és sós íz veleszületetten 

pozitív hedonikus válaszokat vált ki, mivel az ilyen ízzel rendelkező táplálékok általában 

nagy energiatartalommal bírnak és biológiailag fontos elemeket, tápanyagokat biztosítanak 

az élőlény számára. Ezzel szemben a keserű íz a táplálék toxikus jellegére utal és negatív 

hedonikus válaszokat, averziót idéz elő, valamint a táplálék csökkent fogyasztását és 

elkerülését eredményezi. 

 Ismeretlen táplálék első alkalommal való fogyasztása során fellépő viselkedési 

forma a neofóbia, mely alatt az új tápláléktól való félelmi reakciót értjük. Ez egy 

veleszületett, adaptív védekező viselkedésforma, mely során az állat elkerüli az ismeretlen 

táplálékot, kivédve vagy minimalizálva ezzel a mérgezés lehetőségét. Megnyilvánulási 

formája az étel csökkent fogyasztása és élvezeti (hedonikus) értéke. Amennyiben a táplálék 

felvételét nem követi rosszullét, a neofóbia fokozatosan gyengül, és az állat megtanulja, 

hogy az adott táplálék nem toxikus, így annak fogyasztása és hedonikus értéke is megnő. 

Az íz-ingert a megfelelő agyi struktúrák biztonságos és ismerős (familiáris) stimulusként 

fogják kódolni. Amennyiben a táplálék elfogyasztását bizonyos időintervallumon belül 

hányinger, émelygés, gasztrointesztinális diszkomfort érzése követi, akkor az adott ízzel 

szemben averzió alakul ki. Az averzió az étel csökkent fogyasztásában és elkerülésében, 

valamint  hedonikus értékének drasztikus csökkenésében nyilvánul meg. Ezen táplálkozási 

viselkedésformák kifejeződésének képessége a mindennapi túlélés szempontjából alapvető 

jelentőséggel bír az evolúció során, ezeknek köszönhetően az egyed képes elkerülni a 

számára toxikus táplálékokat és így növelni a túlélés esélyét. 

 Az étel elfogyasztását követően, az íz-információk és a gaszrointesztinális 

rendszerből érkező viscerális szignálok asszociációja számos neurális rendszer integrált 

működését feltételezi. Ide soroljuk a központi idegrendszer íz-feldolgozó rendszerét, a 
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gasztrointesztinális rendszerből érkező viszcerális információkat feldolgozó rendszert, a 

táplálékfelvételt szabályozó homeosztatikus rendszert, az agyi jutalmazórendszert és a 

táplálék élvezeti értékét meghatározó és közvetítő hedonikus rendszert is.  

 Kutatásunk célterülete patkány ventromediális prefrontális kérgi areája (vmPFC). A 

vmPFC szoros, reciprok kapcsolatban áll a táplálkozási magatartást szabályozó 

rendszerekkel, része az agyi jutalmazórendszernek, valamint a tanulásban, memóriában és 

emocionális folyamatokban is fontos szerepet tölt be. Kevés ismerettel rendelkezünk 

azonban a ventromediális prefrontális kérgi területnek a táplálkozással összefüggő adaptív 

viselkedésformák magasabb szintű szabályozásával kapcsolatban.  

 Kutatásunk célja tehát feltárni, hogy a vizsgált agyterület rész vesz –e a táplálkozás 

emocionális szabályozásában, a megfelelő táplálék kiválasztásának mechanizmusában, 

illetve a táplálkozással kapcsolatos tanulási és memóriafolyamatokban. Anatómiai 

kapcsolatrendszere alapján joggal feltételezzük, hogy a vizsgált kérgi terület léziója 

befolyásolja a táplálék hedonikus megítélését, ami akár íz-preferencia változást is 

eredményezhet. Hipotézisünk szerint, amennyiben a lézió hatást gyakorol az alapvető 

hedonikus kiértékelési folyamatokra, akkor a táplálkozással kapcsolatos tanulási 

folyamatok során bekövetkező hedonikus eltolódás is károsodhat. Az értekezés következő 

részében áttekintjük a vmPFC kapcsolatait, funkcióit, valamint az ízzel kapcsolatos 

hedonikus, illetve az ízzel kapcsolatos tanulási folyamatok szabályozásában szerepet játszó 

rendszereket felépítő idegi struktúrákat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1. A vmPFC ANATÓMIÁJA ÉS FUNKCIÓJA 

 

1.1.1. A vmPFC felépítése 

 A prefrontális kéreg (PFC) a frontális lebenyben helyezkedik el, a motoros és 

premotoros kérgi területektől rosztrálisan. Rose és Woolsey [1] definíciója szerint a PFC a 

mediodorzális thalamus projekciós területének fel meg a frontális lebenyben. A PFC 

patkányban három fő régióra osztható: mediális, laterális és ventrális vagy orbitális 

részekre. Hasonlóan a főemlősökhöz, ezen areák nemcsak anatómiailag, hanem 

funkciójukat tekintve is eltérést mutatnak. A mediális PFC (mPFC) patkányban heterogén 

felépítésű, mely négy régióra osztható: mediális agranuláris kéreg (Agm, vagy mediális 

precentrális, PrCm), anterior cinguláris kéreg (AC), prelimbikus kéreg (PL) és 

infralimbikus kéreg (IL). Ezen területek citoarchitektonikailag, hisztokémiailag, 

kapcsolataik mintázatát figyelembe véve és funkcionális szempontból két fő areába 

csoportosíthatók: a dorzomediális PFC (dmPFC), melynek részei az anterior cinguláris 

kéreg és a prelimbikus kéreg dorzális területe, valamint a ventrális mPFC (vmPFC), mely a 

prelimbikus kéreg ventrális részéből és az infralimbikus kéregből áll [2]. Annak ellenére, 

hogy a főemlősök és rágcsálók prefrontális kérgi területe szerkezetileg némi eltérést mutat, 

funkcionális szempontból homológiát mutattak ki patkány mPFC és a főemlősök 

dorzolaterális és orbitomediális PFC területei között [3-5]. Anatómiai és funkcionális 

vizsgálatok szerint rágcsálókban a dmPFC area a főemlősök dorzolaterális PFC területének 

felel meg, míg a vmPFC area a főemlősök orbitomediális PFC-vel mutat homológiát [6]. 

Összehasonlító tanulmányok igazolják, hogy patkányban a PL kérgi terület homológ a 

főemlősök és humán Brodmann (Br.) 32-es (dorzolaterális PFC, pregenuális anterior 

cinguláris kéreg) régiójával, illetve az IL area a Br. 25-ös (orbitomediális/dorzomediális 

PFC, subgenuális anterior cinguláris kéreg) területtel mutat homológiát [7-10] (1. ábra).  

 A vmPFC szerepének megértéséhez fontos megismernünk a terület kortikális és 

szubkortikális struktúrákkal való összeköttetéseit. Amíg a szomszédos dorzális terület 

(dmPFC) különböző szenzomotoros és motoros területekkel van összeköttetésben, addig a 

vmPFC-ben ezen kapcsolatok hiányát figyelhetjük meg. A vmPFC ezzel szemben főleg a 

limbikus és asszociációs területekkel létesít kiterjedt kapcsolatot. 
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1. ábra 

A mediális frontális agyterületek homológ areái humán, makákó és patkány agyban Wise és 

Wallis publikációi nyomán [8, 9]. (Rövidítések: AC: anterior cinguláris kéreg, PL: prelimbikus kéreg, 

IL: infralimbikus kéreg, MO: mediális orbitális kéreg, VO: ventrális orbitális kéreg, FR2: frontális 2 kéreg, 

cc: corpus callosum) 

 

1.1.2. A vmPFC efferens kapcsolatai 

 Vertes és kutatócsoportja anatómiai tanulmányaikban részletesen feltárták a vmPFC 

két fő areájának, a PL és IL kérgi részek afferens és efferens projekcióit [11, 12] (2. ábra). 

Vizsgálataik alapján bebizonyosodott, hogy e két régiónak ugyan vannak eltérő kapcsolatai, 

de ennek ellenére sok közös, hasonló összeköttetésekkel rendelkeznek, melyek alapvető 

eltérést mutatnak a szomszédos dmPFC-hez képest.  

A vmPFC olyan kortikális és szubkortikális területekhez küld rostokat, mely által 

lehetővé válik többek között a viscerális, autonóm, kognitív és limbikus funkciók 

szabályozása [13]. A vmPFC fő projekciós területei a mediális PFC-n belül az anterior 

cinguláris kéreg és a mediális OFC, az inzuláris kéreg (IL: ventrális részéhez, PL: dorzális 

részéhez), a cinguláris köteg révén az entorhinális és perirhinális kéreg, az anterior piriform 

kéreg,  a claustrum, a dorzális és ventrális taenia tecta, az olfaktoros előagy, az anterior 

olfaktoros mag (mediális és ventrális), a laterális és mediális preotikus areák, a substantia 

innominata, a stria terminalis bed nucleus, a laterális septalis mag, az  amygdala (főleg 

bazolaterális és centrális magvai), a thalamus (parateniális, paraventriculáris, 

anteromediális, mediodorzális, intermediodorzális, interanteromediális, centromediális, 

reuniens magvak), a hypothalamus (dorzomediális, laterális, perifornikális, posterior, 

szupramamilláris magvak), a substantia nigra pars compacta, a periaqueduktális 
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szürkeállomány, a nucleus parabrachialis, a nucleus tracus solitarii (főleg az IL kéregből), a 

ventrális tegmentális area és a raphe magvak (dorzális, mediális). Általánosságban 

elmondható, hogy a vmPFC reciprok kapcsolatban áll az általa beidegzett struktúrákkal. Ez 

alól kivételt képez a nACC, illetve a hippocampus, ez utóbbiból csak nagyon jelentéktelen 

mennyiségű rost jut el a vmPFC-hez.  

 

 

2. ábra 

A vmPFC PL (A) és IL (B) régióiból kiinduló efferens rostok illusztrációja Vertes munkája 

nyomán [11]. 

 

1.1.3. A vmPFC afferens kapcsolatai 

 Az afferens rostokat tekinve a mPFC areáin belül a legszembetűnőbb különbség az, 

hogy a vmPFC sokkal kevesebb kérgi inputot kap, mint a dmPFC [12]. Míg a dmPFC főleg 

szenzoros (minden modalitást érintő) bemenetet kap a kéreg számos területéről, valamint 

jelentős afferentációt az asszociációs thalamus magvakból, addig a vmPFC elsősorban 

limbikus információkat kap, főleg a limbikus kérgi területekről és jelentős mértékben a 

mediodorzális és középvonali thalamusmagokból. A vmPFC fő kérgi bemeneteit az 

orbitomediális PFC-ből, a ventrális inzuláris kéregből, a perirhinális kéregből, az 

entorhinális kéregből és a piriform kéregből kapja (3. ábra). A vmPFC-nek szoros és igen 

kiterjedt, reciprok kapcsolata van az amygdala bazolaterális magjával, mely szintén 

limbikus információkkal látja el a vizsgált agyterületet. Inputot kap továbbá a 

hypothalamusból, és szerotoninerg rostokat a dorzális raphe magból. A vmPFC areái közül 

elsősorban az IL kéreg igen masszív afferentációt kap a hippocampusból (subiculum, CA1). 

Jelentős input érkezik még a vmPFC-be ezen kívül a claustrumból, a mediális előagyból, a 

mediodorzális thalamusmagból (mely a PFC areái közül elsősorban és igen intenzíven a PL 
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areához projiciál) [14], valamint az agytörzsi monoaminergiás magvakból. A VTA-ból 

eredő mezokortikális dopaminrendszer az egész mPFC területét ellátja dopaminerg 

rostokkal, és a motiváció, a jutalmazási folyamatok és a kognitív funkciók szabályozásában 

játszik kiemelkedő szerepet. Míg a dmPFC területe főleg a substantia nigra pars compacta-

ból (A9 sejtcsoport), addig a vmPFC a VTA A10-es sejtcsoportjából kap dopaminerg 

axonokat. Anatómiai és neurokémiai vizsgálatok igazolták, hogy a mPFC areái közül a 

vmPFC-ben detektálható a legnagyobb denzitású dopaminerg innerváció [15, 16]. 

Mikrodialízises mérésekkel kimutatták, hogy ugyancsak ezen régióban a legmagasabb az 

extracelluláris bazális dopaminkoncentráció [17]. A vmPFC a VTA-val reciprok 

kapcsolatban áll. A főleg a vmPFC területéről a VTA-ba futó excitátoros, glutamáterg 

rostok képesek szabályozni a VTA mind dopaminerg, mind GABA-erg aszcendáló 

neuronjainak aktivitását, így az előagyi mezoaccumbens és mezokortikális dopaminerg és 

GABA-erg neurotranszmissziót [18, 19]. A vmPFC ezen kívül igen jelentős noradrenerg 

rostokat is kap a locus coeruleusból, mely területtel szintén reciprok kapcsolatban áll [2]. A 

dopamin és a noradrenalin neurotranszmissziók közötti nagyon szoros interakciót a vmPFC 

területén több tanulmány is igazolta [20, 21]. A locus coeruleus elektromos ingerlését 

követően például a PL és IL kéregben minkét neurotranszmitter megnövekedett 

extracelluláris koncentrációváltozásáról számoltak be  [22]. Ebből arra a következtetésre 

jutottak, hogy a vmPFC teületén található noradrenerg végződések képesek fokozni a 

dopamin szekrécióját.  
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3. ábra 

A vmPFC prelimbikus (PL) és infralimbikus (IL) régióihoz futó főbb afferens rostok 

sematikus ábrázolása Hoover és Vertes munkássága nyomán [12]. A vmPFC a pirossal 

jelzett területekről jelentős mértékű afferentációt, míg a kék színű areákból közepes 

denzitású beidegzést kap. 
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1.1.4. A vmPFC szerepe  

 A PFC gazdag reciprok kapcsolatainak köszönhetően alapvető szerepet játszik a 

tanulásban, kognitív és emocionális funkciókban, valamint a szenzoros, limbikus és 

autonóm információk integrációjában [6]. Már az 1970-es években megállapították, hogy a 

PFC-n belüli alrégiók léziói eltérő szindrómákat produkálnak, melyek feltűnően hasonlóak 

a főemlősök homológ régióinak károsodása után megfigyelt tünetekhez [23]. A mPFC 

léziója deficitet eredményez a munkamemória kialakulásában, valamint ezen információk 

memóriából történő előhívásában, a figyelmi folyamatokban és különböző motoros 

funkciókban. A károsodás főképp azon fajspecifikus magatartásokban okoz zavart, melyek 

kivitelezéséhez a motoros válaszok megfelelő sorrendben való szervezése szükséges, pl. 

búvóhely építés, táplálék gyűjtése. Később Kolb munkásságának köszönhetően derült fény 

arra, hogy a mPFC alrégiói között is funkcionális eltérés figyelhető meg [24]. Az utóbbi 

évtizedben intenzív kutatás zajlott ezen alrégiók funkcionális elkülönítése céljából [25]. 

Megállapították, hogy a mPFC dorzális régiója (dmPFC) elsősorban a „magasabbrendű” 

kognitív folyamatok szabályozásában vesz részt, mint pl. figyelem, vizuális diszkrimináció, 

döntéshozatal, motoros válaszok memóriában való rögzítése, a megfelelő adaptív válasz 

kiválasztása és kivitelezése, a cselekvések térbeli és időbeli sorrendjének meghatározása, 

térbeli tanulás és munkamemória [2, 5]. 

 Ezzel szemben a vmPFC, mint ahogy anatómiai kapcsolatainak szerveződése is igen 

jól tükrözi, alapvető jelentőségű a visceromotoros, limbikus, emocionális, kognitív és 

motivációs mechanizmusok integrációjában [6, 13]. Reciprok kapcsolatai lehetővé teszik a 

terület szabályozó, kontrolláló szerepét a magatartás minden aspektusában, beleértve az 

affektív, célirányos viselkedést is. Előagyi és agytörzsi autonóm, visceromotoros 

kapcsolatai révén képes viscerális működéseket is kontrollálni (pl. kardiovaszkuláris,  

légzési,  gasztointesztinális), ami miatt „viscerális motoros kéreg”-ként is említik [26, 27]. 

Optogenetikai technikával kimutatták, hogy a magasabbrendű, kognitív folyamatok 

integrálását a belső emocionális válaszokkal elsősorban a BLA-val való GABA-erg 

kapcsolata teszi lehetővé [28]. A vmPFC, szubkortikális projekcióinak köszönhetően 

kontrollálja az emocionális folyamatokat és fontos szerepe van a félelemmel összefüggő 

viselkedés modulációjában, valamint a félelemmel kapcsolatos memóriafolyamatok kioltási 

(extinkciós) mechanizmusában is [29-31]. Ezen feladatok szabályozásban a vmPFC-ben 

végződő dopamineg végződések meghatározó szerepet töltenek be [32]. Kimutatták, hogy a 

vmPFC GABA-erg interneuronokon keresztül gátolja az AMY működését, ami elősorban 
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az averzív magatartási folyamatok szupresszióját eredményezi [33]. Következésképpen a 

vmPFC szelektív léziója fokozza a félelemmel kapcsolatos viselkedést [34]. A vmPFC részt 

vesz továbbá a belső fiziológiás állapot és a környezeti cue-k integrációjában averzív és 

félelmi szituációkban, valamint kontrollálja a félelemmel és averzióval kapcsolatos 

viselkedési formákat. A vmPFC ezen kívül részt vesz az averzív és jutalmazó ingerekre 

adott kondícionált válaszok kognitív kontrolljában is [35].  

 A vmPFC memóriában és döntéshozatalban betöltött szerepe már régóta 

beigazolódott [35]. A vmPFC működésének átmeneti felfüggesztése ugyanis 

megakadályozza a rövidtávú memória kialakulását [29]. Kimutatták, hogy a mPFC-ben 

található noradrenerg és dopaminerg inputok intakt jelenléte alapvető feltétele a 

munkamemória kialakulásának [36, 37]. Ugyanezen monoaminerg neurotranszmitterek 

nélkülözhetetlen szerepét igazolták a vmPFC-ben a végrehajtó mechanizmusokban, 

valamint a megfelelő adaptív magatartási válasz kiválasztási és a nem megfelelő válasz 

gátlási folyamataiban [38]. A vmPFC dopaminerg beidegzése ezen kívül részt vesz a 

célirányos viselkedés időbeni kontrolljában is [39], illetve a kondícionált válaszok motoros 

előkészítésében.     

 A vmPFC része az agyi jutalmazó rendszenek [40, 41]. Egy kellemes ízű étel 

elfogyasztása a központi idegrendszer jutalmazó rendszerében aktivitásfokozódást és 

dopamin felszabadulását eredményezi [42, 43]. Mint ismeretes, az agyi jutalmazórendszer 

központi struktúrája a VTA, ahonnan az idegrendszer fő dopaminerg projekciói erednek. A 

mezolimbikus dopaminrendszer a nACC-hez projiciál és központi szerepe van a 

táplálkozással összefüggő jutalmazási, motivációs és drog-addikciós folyamatokban. 

Humán vizsgálatokban kimutatták továbbá, hogy a magas élvezeti értékű táplálék 

fogyasztására bekövetkező extracelluláris dopaminszintnövekedés a nACC-ben az étel 

hedonikus értékével korrelál [44, 45]. Ál-etetéses kísérletekben mikrodialízises 

vizsgálatokkal mutatták ki, hogy egy magas hedonikus értékkel rendelkező édes ízű oldat 

csupán a szájüregbe juttatása esetén is megnő a nACC extracelluláris dopaminszintje 

anélkül, hogy az oldat a gyomorba kerülne [42, 46]. Hasonlóan, a VTA másik projekciós 

területén, a mPFC-ben egy kellemes ízű oldat fogyasztása itt is megemelkedett 

dopaminfelszabadulással jár [13, 47]. Továbbá, magas élvezeti értékű táplálék felvételének 

fokozódása előidézhető a vmPFC DA-1 dopaminerg receptorainak optogenetikus 

aktivációjával is [48]. A magas jutalmazó értékkel rendelkező szerek (pl. addiktív drogok) 

hedonikus értékének közvetítésében pedig főként a noradrenalin jelentőségét igazolták [49]. 
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1.2. AZ ÍZ-INFORMÁCIÓK KÖZPONTI IDEGRENDSZERI FELDOLGOZÁSA 

 

1.2.1. Az ízek hedonikus értékelésének szerepe a táplálkozásban 

 1.2.1.1. A táplálék íz-ingereinek hedonikus feldolgozása 

 Éhezés állapotában egy általában kevésbé kedvelt táplálék is pozitív hedonikus 

értékű lehet, míg jóllakott állapotban az adott étel semleges vagy kifejezetten kellemetlen, 

negatív hedonikus válaszokat válthat ki. Az alapvető ízek veleszületett hedonikus értéke 

plasztikus jellegű, belső, fiziológiás állapotunktól függően változhat. 

 Az ízek veleszületett hedonikus értékét számos tényező képes befolyásolni.  

Alapvető a homeosztatikus drive mértékének szerepe: éhezést követően, az evés 

megkezdésekor egy kellemes ízű étel intenzív hedonikus érzést vált ki (élvezeti értéke 

magas). Ahogy a táplálkozás előrehaladtával a homeoszatikus drive (motiváció) mértéke 

fokozatosan csökken, úgy csökken az adott étel élvezeti értéke is [50-53]. Ez a szenzoros-

specifikus jóllakottság jelensége, amikor is egy adott ízű ételből az egyén telítődik, annak 

hedonikus értéke is csökken, ezzel szemben egy másik ízű étel elfogyasztása továbbra is 

pozitív hedonikus érzést válthat ki. Kimutatták, hogy az étel rágása, ízlelése anélkül, hogy 

azt lenyelnénk, elég ahhoz, hogy szenzoros-specifikus jóllakottságot és az étel hedonikus 

értékének csökkenését eredményezze [54, 55]. A szervezet bizonyos hiányállapotaiban 

szintén módosul az ízek hedonikus értéke. NaCl-hiányos tápon tartott patkányoknál 

figyelték meg például, hogy fokozott hedonikus válaszokat mutatnak a szájüregbe injektált 

NaCl-oldatra íz-reaktivitási tesztben [56, 57]. Életünk során, az ételekről tanulás útján 

szerzett tapasztalataink alapvetően meghatározzák azok további fogyasztását. A 

táplálkozást követően jelentkező pozitív visszacsatolások további fogyasztásra ösztönöznek 

és tanult preferencia alakulhat ki az adott ízű étel iránt, míg a negatív posztingesztív 

hatások (pl. gasztointesztinális diszkomfort, hányinger) az étel elkerülését eredményezik. 

Emellett az adott ízű ételre a következő alkalommal drámaian csökken a pozitív és nő a 

negatív hedonikus válasz, averzió alakul ki. 

 Az ízek érzelmi töltettel rendelkeznek. Az édes íz általában ízletes, kellemes érzést 

vált ki, míg a keserű ízt kellemetlennek érezzük. Az általuk kiváltott szubjekív hedonikus 

érzések objektív megítélésére állatkísérletekben, illetve újszülött csecsemőkön vizsgálva a 

mimikai válaszok elemzése szolgál, míg felnőtteken általában vizuális analóg skálát, ú.n. 

LAM-skálát („labelled affective magnitude scale”) használnak [58]. Az ízekre adott 



13 
 

mimikai (orofaciális) válaszok fő komponensei univerzálisak az emlősök osztályában. 

Jacob Steiner mutatta ki elsőként 1973-ban kezdődő összehasonlító tanulmánysorozatában, 

hogy ezen mimikai válaszok homológiát mutatnak a főemlősök rendjében [59-62]. 

Összesen 11 fajt vizsgált, melyek a makialkatúak, újvilági és óvilági majmok, illetve az 

emberszabásúak közé tartoztak, valamint humán újszülötteket [59]. Az eredeti hipotézis 

szerint az ízekre adott orofaciális válaszreakciók az ízek kvalitására mutat specificitást. De 

megfigyelései alapján a 2001-ben megjelent tanulmányában bebizonyította, hogy ezen 

válaszreakciók az ízek hedonikus értékét tükrözik [59]. Eszerint az édes íz univerzálisan 

pozitív hedonikus válaszokat vált ki, mely a nyelv előre és felfelé irányuló kiöltésében, a 

száj nyalogatásában, ritmikus szájmozgásokban és mosoly jellegű arckifejezésben nyilvánul 

meg. Ezzel szemben a keserű íz negatív, averzív jellegű mimikai válaszokat vált ki, mint 

amilyen a szájtátás, a nyelv előre és lefelé nyújtása, mely elősegíti a potenciálisan  toxikus 

anyag eltávolítását a nyelvről és szájüregből, illetve főemlősökben és embernél a 

grimaszolás (4. ábra). A fent említett tanulmány megjelenését megelőzte egy patkányokon 

végzett, hasonló jellegű, Grill és kutatócsoportja által 1978-ban végzett vizsgálat, mely az 

állatok szájüregébe implantált kanülön keresztül injektált ízoldatokra adott mimikai 

reakciók mikrostruktúráját elemezte igen nagy részletességgel [63]. Hasonlóan a 

főemlősökhöz és humán csecsemőkhöz, az emlősök osztályába tartozó különböző fajoknál 

(macska, ló, hörcsög) is hasonló, homológ válaszokat fedeztek fel [64-66]. Így például 

rágcsálóknál is megfigyelhetőek az édes ízre megjelenő tipikus pozitív válaszok, mint 

amilyen a nyelv előre és oldalirányú kinyújtása, mancsnyalás, ritmikus szájmozgások. 

Keserű ízre tipikus averzív válaszok jelennek meg, mint a szájtátás, fejrázás, mancsrázás, 

az áll padlóhoz vagy egyéb tárgyhoz való dörzsölése. 

 Ezek a válaszreakciók tehát nem az íz-ingerek szenzoros azonosítását, hanem azok 

hedonikus, élvezeti értékét mutatják. Ez alapján az íz-reaktivitási teszt kiváló vizsgálati 

módszert nyújt állatkísérletekben a különböző íz-ingerek élvezeti értékelésének 

vizsgálatára, illetve a központi idegrendszer hedonikus rendszerének, valamint az azt 

szabályozó struktúrák, neurotranszmitterek feltérképezéséhez. 
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4. ábra 

Édes és keserű ízekre adott mimikai válaszok újvilági majmoknál, emberszabásúaknál és 

humán újszülötteknél. Az édes ízre univerzálisan jelentkező válasz a nyelv előre és felfelé 

nyújtása, illetve a ritmikus szájmozgás. A keserű ízre megjelenő univerzális válaszreakciók 

a nyelv előre és lefelé irányuló kiöltése, valamint a szájtátás. A szem összeszorítása és az 

orr összeráncolása keserű ízre (grimasz), valamint a mosolyszerű arckifejezés édes ízre 

csak az emberféléknél (Hominidae) és az embernél jelenik meg (J. Steiner munkássága 

nyomán) [59]. 

 

 1.2.1.2. A táplálékfelvétel homeoszatikus és hedonikus szabályozása 

 A táplálékfelvétel szabályozásában két eltérő mechanizmust különítenek el: a 

homeosztatikus mellett, illetve vele szorosan együttműködve egy nem homeosztatikus 

(hedonikus) szabályozó rendszert is [67-72]. E két rendszer szoros interakcióban áll 

egymással, de funkcionálisan és anatómiailag is eltérést mutatnak [73].  

 A táplálékfelvétel homeosztatikus szabályozása rendkívül összetett mechanizmus. 

Korábbi elképzelések (centrum teória) szerint a táplálékfelvételt két központi struktúra, a 

hypothalamus laterális („éhség központ”) és ventromediális magcsoportjainak 

(„jóllakottság központ”) összehangolt működése irányítja. Később, a katekolaminerg 

rendszer különböző területein végzett léziós vizsgálatok eredményeképpen a centrum 
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teóriát felváltotta a katekolaminerg pálya hipotézis. Eszerint a nigrostriatális 

dopaminrendszert, illetve a közelében haladó mezolimbikus dopaminrendszert „éhség 

pályaként”, a ventrális noradrenerg rendszert pedig „jóllakottsági pályaként” azonosították. 

A mezolimbikus dopaminrendszer által beidegzett limbikus és kérgi struktúrák (AMY, 

laterális preoptikus area, nACC, OBF, PFC) specifikus neurokémiai léziói táplálékfelvételi 

és testsúlyszabályozási zavarokat okoznak [74, 75]. Kimutatták azt is, hogy egyéb, 

extrahypothalamikus-limbikus területek is részt vesznek a táplálkozás központi 

szabályozásában, így igazolták a globus pallidus, illetve egyes agytörzsi magvak, így a NTS 

és a PBN szerepét is [76]. A homeosztatikus rendszer a szervezet energiaszükségletének 

megfelelően szabályozza a táplálékfelvételt a perifériáról származó mechano- és 

kemoreceptorokból érkező neurális innervációk révén, valamint különböző humorális 

mediátorok közvetítésével (mint pl. leptin, inzulin, ghrelin, Glucagon-like peptid-1 (GLP-

1), kolecisztokinin (CCK), gastrin-releasing peptid (GRP), enterostatin, neuromedin C). 

Ezen peptidek nagy része (ú.n. brain-gut peptidek) a központi idegrendszerben is 

termelődik, bizonyos területek speciális neuroncsoportjainak axonvégződéseiből 

neurotranszmitterként szabadulnak fel. Elsőként a hypothalamusban, majd később a 

táplálkozás szabályozásában részt vevő agyterületek mindegyikében, illetve limbikus 

területeken is ún. glükózmonitorozó neuronokat fedeztek fel [77-81], melyek a közvetlen 

környezetükben található extracelluláris térben jelenlévő glükóz, szabad zsírsavak, 

hormonok (inzulin, glukagon), különböző neurokémiai anyagok (dopamin és noradrenalin), 

peptidek  jelenlétére is mutatnak érzékenységet [82-84]. Ezen neuronok a periféria felől is 

kapnak szomatoviscerális információkat a szervezet aktuális fiziológiás állapotáról. A 

központi idegrendszerben hálózatot képezve képesek integrálni a periféria és a központ 

neurokémiai jeleit és befolyásolni a kimenetet a periféria felé. 

 A táplálékfelvétel nem homeosztatikus vagy hedonikus szabályozó mechanizmusa 

azonban kevéssé ismert. Ehhez a rendszerhez humán agyban olyan előagyi, főként a 

limbikus rendszerhez tartozó ú.n. kortikolimbikus területek (prefrontális kéreg, nACC, 

BLA, VTA, hippocampus) szerepét feltételezik, melyek (ú.n. ’kognitív’ vagy ’emocionális’ 

agy) az étel jutalmazó, illetve hedonikus értéke alapján szabályozza a táplálékfelvételt [85-

88]. A táplálékfelvétel hedonikus kontrollja viszonylag független a szervezet 

energiaellátottságától. E rendszer fontos szerepet játszik az ételhez kapcsolódó tanulási, 

memória és emocionális folyamatok szabályozásában is. A hedonikus evés a homeoszatikus 

evéssel ellentétben nem az energiaszükséglet kielégítése céljából történik, hanem az étel 
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elfogyasztása által kiváltott öröm, élvezeti és jutalmazó hatása miatt. A hedonikus éhség 

tehát nem az étel mennyiségére, hanem annak élvezeti jellegére irányul. Állatkísérletes 

vizsgálata jóllakott állatokon történik, ezzel kizárva vagy minimalizálva a homeoszatikus 

szabályozó mechanizmusokat. A hedonikus éhség látensen fennálló jelenség, mely 

előhívásához magas hedonikus értékű táplálék vagy ízoldat prezentációja szükséges [67]. 

 A két szabályozó rendszer feltételezett kapcsolódási helye a hypothalamus, mely a 

táplálék mind metabolikus, mind hedonikus és mechanikus szignáljainak integrációjában 

nélkülözhetetlen szerepet tölt be [72]. E két mechanizmus eltérő funkcióját számtalan 

publikáció alátámasztotta. Így például találtak olyan farmakológiai anyagokat, melyek csak 

az egyik rendszer működésében okoztak változást (pl. a homeosztatikus rendszerben), míg 

a másik rendszer (hedonikus rendszer) működését nem befolyásolták. Például, a 

szerotonerg rendszerre ható D-fenfluramin csökkentette az éhségérzetet anélkül, hogy 

megváltoztatta volna a táplálék élvezeti értékét [89]. Ugyanígy kimutattak olyan, hedonikus 

rendszerre ható peptideket, melyeknek nincs vagy elhanyagolható a hatása a 

homeosztatikus rendszerre. Például, az opiát antagonista naloxon a kedvelt, magas 

hedonikus értékű táp fogyasztását csökkentette, míg a kevésbé kedvelt (korábban nem 

preferált) táplálék fogyasztását nem befolyásolta [90]. Íz-reaktivitási tesztekkel igazolták, 

hogy a naloxon nem csak a magas hedonikus értékkel rendelkező ízoldat (pl. szukróz) 

fogyasztását csökkentette, hanem annak hedonikus értékét is [91]. A két szabályozó 

rendszer szoros interakcióban áll egymással és képesek egymás működését módosítani, 

illetve felülírni szervezetünk fiziológiás állapotának függvényében. Így elégtelen 

energiaellátottsági állapotban a homeosztatikus rendszer képes felülírni a hedonikus 

rendszert [92]. Természetesen ennek az ellenkezőjére is van példa, amikor a hedonikus 

rendszer írja felül a homeosztatikus szignálokat egy magas hedonikus értékkel rendelkező 

táplálék prezentációja során. A hedonikus rendszer zavart működése esetén a hedonikus 

drive olyan erős lehet, hogy felülírhatja a homeosztatikus rendszer esetleges gátló jelzéseit 

is, ami „hedonikus túlevéshez”, azaz nagy mennyiségű, magas hedonikus értékű és az ezzel 

legtöbbször együtt járó magas kalóriatartalmú ételek fogyasztását eredményezheti. Fontos 

megemlítenünk, hogy az utóbbi évtizedekben a „hedonikus túlevés” a humán obezitás-

vizsgálatok egyik kulcsfontosságú faktorává vált [67]. 

 Ezen kívül egyes kutatások a táplálkozás hedonikus szabályozásában résztvevő, 

olyan jól körülhatárolható, a jutalmazó rendszerhez tartozó központi struktúrák, ú.n. 

„hedonic hotspot” területek meglétére irányították a figyelmet, melyek az ízingerek élvezeti 
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értékének (a reward ú.n. „liking” komponense) meghatározásában és generálásában 

játszanak esszenciális szerepet patkányban (5. ábra). Ide tartozik a nACC shell régiójának 

rosztrodorzális területe, a ventrális pallidum (VP) posterior része, az anterior OFC, a 

posterior IC és a PBN [93]. Anatómiai tanulmányokban kimutatták, hogy ezen előagyi 

hedonikus „hotspot” areák egymással hálózatos kapcsolatrendszert képeznek, ú.n. 

kortikolimbikus-thalamokortikális köröket alkotnak. Ezek integrált működése 

elengedhetetlen az íz-ingerek hedonikus értékeléséhez [94]. Az eddigi kutatások szerint 

ezen struktúrákban a hedonikus érték közvetítéséért elsősorban az endogén opiátrendszer, 

azon belül is a μ-opiát receptor játszik fontos szerepet, valamint kimutatták az 

endokannabioidok moduláló hatását is  [93]. A rendszer zavart működése az étel fokozott 

vagy csökkent hedonikus megítélését, ezáltal evési zavarokat eredményezhet.  

 

 

5. ábra 

Az ízek hedonikus értékelésében szerepet játszó, eddig feltárt ú.n. „hotspot” területek 

patkány központi idegrendszerében Olney munkássága alapján [95]. (Rövidítések: OFC: 

orbitofrontális kéreg, IC: inzuláris kéreg, nACC: nucleus accumbens, VP: ventrális pallidum, PBN: nucleus 

parabrachialis, vmPFC: ventomediális prefrontális kéreg, MO: mediális orbitális kéreg). 
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1.2.2. Az íz-információkkal kapcsolatos tanulási és memóriafolyamatok jelentősége a 

táplálkozásban 

 1.2.2.1. Íz-averzió 

 Amennyiben a táplálék elfogyasztását követő rövid időn belül hányinger és egyéb 

gasztrointesztinális diszkomfort érzése lép fel, akkor az adott ízzel szemben averzió alakul 

ki. A neofóbiához hasonlóan az averzió is az étel csökkent fogyasztásával és elkerülésével 

jár, de ez a viselkedési forma tanult elemeket is tartalmaz. Az elfogyasztott és rosszullétet 

okozó táplálék ízének hedonikus értéke jelentősen lecsökken.  

 A táplálékkal szemben kialakult averzió jelenségének első vizsgálataira az 1950-es 

években került sor [96]. Garcia nevéhez fűződik a kondícionált íz-averziós tanulás  első 

vizsgálata, a kondícionálás modelljének bevezetése. Garcia kimutatta, hogy szacharin oldat 

fogyasztása közben alkalmazott gamma besugárzást (feltétlen inger) követően csökken a 

patkányok szacharin-preferenciája, ami még a kezelés utáni 30. napon is kimutatható volt 

[97]. Garcia és Kimeldorf analizálták elsőként a kondícionált íz-averziós tanulási forma 

jellemzőit [98, 99]. Eszerint kondícionált íz-averzió alakítható ki, ha egy még ismeretlen, új 

ízű étel vagy ízoldat elfogyasztását bizonyos időintervallumon belül gasztrointesztinális 

rosszullét követi. Ennek eredményeképpen a következő alkalommmal, az adott ízű 

ételből/italból nem vagy csak keveset fogyaszt az állat, illetve elkerüli azt. E tanulási forma 

több szempontból is különbözik a klasszikus kondícionálástól: 1) elegendő csupán egy 

alkalommal társítani a feltételes (CS: étel, ízoldat) és feltétlen (US: gasztointesztinális 

rosszullét, hányinger, émelygés) ingert ahhoz, hogy kialakuljon az averzió; 2) „long delay 

learning”, vagyis a feltételes és feltétlen ingerek között eltelt időintervallum akár több óra is 

lehet (4, 12 vagy akár 24 óra) [100, 101]. Az időintervallum növelése az averzió erősségét 

csökkenti; 3) Erős és tartós averzió alakul ki az adott ízzel szemben. Minél intenzívebb a 

feltétlen inger, annál erősebb az asszociáció (tanulás); 4) Általános anesztéziában is 

kiépíthető [102, 103]. Kondícionált íz-averzió az élet bármely szakaszában kiépíthető, még 

a foetális életkorban is. Állatkísérletek igazolják, hogy ha vemhes patkányban (a 18-19. 

embrionális napokon) kondícionált íz-averziót építenek ki úgy, hogy a magzatvízbe 

fecskendezett ízoldatot i.p. LiCl injekciója követi, akkor az utódok a születést követően az 

ízoldatból szignifikánsan kevesebbet fogyasztanak [104, 105]. 
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 1.2.2.2. Az íz-ingerekkel kapcsolatos tanulási és memória-folyamatokban szerepet 

játszó központi idegrendszeri pályák és struktúrák   

 Az étel elfogyasztása utáni 24 órás periódus kritikus fontosságú abból a 

szempontból, hogy az adott ételre vagy ízre „biztonságos” vagy „ártalmas” memórianyom 

alakul -e ki. Az ízingerek és a gasztointresztinális rendszerből (és az area postremából) 

érkező viscerális ingerek az íz-pályát (és viscerális pályát) alkotó struktúrákon belül 

szeparáltan, külön alrégiókba vetülnek és külön rostokban szállítódnak tovább. A két 

modalitás integrációjának első helyszíne az ízpálya második relay állomása, a PBN. Ezt 

követően az ízpálya további szintjein is megfigyelhető bizonyos fokú integráció. 

 1.2.2.3. Az íz-pálya 

 Az ízinger által keltett ingerületet a primer ízérző sejtektől a n. facialis (VII), a n. 

glossopharyngeus (IX), és a n. vagus szállítja (X) az első átkapcsoló állomásig, a nucleus 

tractus solitarrii rosztrális részébe (rNTS) (6. ábra). A második átkapcsolás helyszíne 

rágcsálókban a mediális parabrachialis mag (mPBN), ellentétben a főemlősökkel és az 

emberrel, ahol a NTS-ból egyenesen a VPMpc-be (ventrális posteromediális thalamusmag 

parvicelluláris része) jut az információ. A mPBN-ból két útvonalon (dorzális és ventrális) 

keresztül jut az információ az előagyba. A dorzális útvonal felelős az ízek minőségének és 

intenzitásának kéreg felé közvetítéséért. A dorzális útvonal első kiindulópontja a mPBN, 

mely a VPMpc-t látja el íz-információkkal. Innen az elsődleges íz-kéregbe (inzuláris kéreg) 

jut az információ, ahol megtörténik az íz-információk magasabb szintű feldolgozása. Az 

inzuláris kéregből további projekciók indulnak az elsődleges szomatoszenzoros kéregbe és 

az orbitofrontális kéregbe (OBF), melyről főemlősöknél bebizonyosodott, hogy a 

különböző szenzoros modalitások (vizuális, szomatoszenzoros, gusztátoros, olfaktoros) 

integrációjának székhelye, ezért másodlagos ízkéregként tartják számon. Az aszcendáló 

gusztátoros információk másik, ventrális útvonala a mPBN-ből indul a stria terminalis bed 

nucleus-ához, az AMY-hoz és a LH-hoz, reciprok kapcsolatok révén. Ezen utóbbi 

struktúrák főként a táplálkozással és íz-információkkal kapcsolatos emocionális és 

memória-folyamatokban játszanak szerepet. Kimutatták azt is, hogy az íz-inger percepciója 

kb. 200 ms-mal az ízoldat prezentációja után detektálható, ez idő alatt képes 

megkülönbözteni a patkány egy ízoldatot a víztől [106].  
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 1.2.2.4. Viszcerális pálya 

 A kondícionált íz-averziós tanulás során a rosszullét első jelei (csökkent általános 

aktivitás, hasonfekvés, hasmenés, vizeletürítés) a LiCl injekciót követő 5-10 percen belül 

megjelennek, ezzel párhuzamosan a vagus aktivitás- növekedése is megfigyelhető, ami 

több, mint 1 órán keresztül is eltarthat [107, 108]. A gasztrointesztinális rendszerből 

származó viscerális információkat a n. vagus szállítja a NTS kaudális részébe (6. ábra). 

Innen a PBN laterális areájába, majd a centrális amygdalába (CEA) és a hypothalamus 

paraventrikuláris magjába jut az információ. A PBN laterális részéből a ventrális 

poszterolaterális thalamus mag parvocelluláris része (VPL) kap rostokat, ahonnan a 

viscerális információk az inzuláris kéregbe jutnak. A toxikus anyagok és a hányingert, 

undort keltő viscerális szignálok érzékelésének másik helye az area postraema. Egyes 

anyagok, pl. a LiCl nem rendelkeznek specifikus receptorral a gasztrointesztinális 

rendszerben, így a vérárammal az area postraema kemoreceptoraihoz jutnak. Az area 

postraemaban kimutattak olyan sejteket, melyek (ú.n. hányinger, undor által aktiválódó 

sejtek) a gyomorfal túlzott nyújtására, illetve LiCl-ra is aktiválódnak  [109]. 

 

 1.2.2.5. Az íz és viscerális szignálok integrációja 

 Az íz-averziós tanulás anatómiai feltétele a gusztátoros és viscerális információk 

konvergenciája, melyre egy specifikus időbeni eltolódás jellemző: viscerális információkat 

szállító rostok azokon az agyterületeken végződnek, amelyeket a gusztátoros afferensek 

már sokkal korábban (akár 24 órával megelőzve), az étel elfogyasztása során aktiváltak. A 

konvergencia az első relay állomáson (NTS) nem valósul meg, mivel az íz-infomációkat 

szállító afferensek a NTS rosztrális részén lévő neuronokon, a gasztointesztinális rendszer 

viscerális információi a NTS kaudális részének neuronjain végződik. Annak ellenére, hogy 

a viscerális és gusztátoros információk ugyanazon stuktúrában, igaz eltérő régióiban 

végződnek, az inputok mégsem konvergálnak ugyanazon neuronokon [110]. A viscerális és 

gusztátoros információk elsődleges konvergenciája patkányban a második szinaptikus 

átkapcsoló állomásnál, a PBN-ben valósul meg. Amíg a viscerális szignálok a laterális 

részbe, addig a gusztátoros információk a mediális PBN-be jutnak, köztük cholinerg 

neuronok létesítenek kapcsolatot. A PBN léziója sokkal súlyosabb deficitet okoz a 

kondícionált íz-averzióban, mint más gusztátoros agyterületeken végzett léziók [111]. A 

PBN-ből további viscerális szignálok futnak a CEA-ba, valamint a hypothalamus 

paraventrikuláris magjába is. A következő átkapcsoló állomás a thalamus, ahol a 
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gusztátoros információk a VPMpc-be, míg a viscerális jelek a VPL magban kapcsolódnak 

át. Fluorescens in situ hibridizációs (catFISH) technikával tárták fel, hogy a kondícionált íz-

averzió kialakulása alatt az íz- és viscerális szignálok a BLA egy meghatározott 

neuronpopulációjában is konvergenciát mutatnak [112]. Az inzuláris kéreg diszgranuláris 

areájában azonban a két szignál konvergenciáját nem tudták igazolni [113]. 

 

 1.2.2.6. A kondícionált íz-averzió (KÍA) kialakulásában résztvevő struktúrák 

 A kondícionált íz-averzió kialakulásában szerepet játszó agyi régiók meghatározása 

széleskörűen és alapos részletességgel vizsgált területe a neurofiziológiai kutatásoknak 

[114, 115]. A KÍA kiépülésében és az ízinformációk memóriában történő tárolásában a 

dorzális és ventrális ízpályát felépítő agyi struktúrák eltérő szerepet látnak el. Míg az 

„alacsonyabb rendű” areák csupán átkapcsoló állomásként működnek és az információ 

kéreghez való eljuttatását szolgálják (dorzális útvonal), addig az előagyi struktúrák fontos 

integratív szerepet játszanak, mely a tanulás és memóriafolyamatok alapjául szolgál 

(ventrális útvonal) [116]. Léziós technikákkal kimutatták, hogy az íz-információk első agyi 

„relay” állomása, a NTS elengedhetetlen az íz-preferencia és íz-averzió kifejeződésében, de 

nem vesz részt az íz-averzió tanulási folyamataiban, vagyis a KÍA-ban [117, 118] (6. ábra). 

Ezzel szemben a PBN több, mint átkapcsolóállomás. Székhelye az íz- és viscerális 

szignálok első interakciójának. A PBN jelentős fontosságú a KÍA kialakulásában, viszont 

nem szükséges a kondícionált averzív információk hosszútávú memóriából történő 

előhívásához (retenció). Léziója viszont a tanult íz-preferenciát károsítja, de nem módosítja 

az ízpercepciót [111, 119, 120]. Agyi mikroinjekciós technikával kimutatták, hogy az íz- és 

viscerális információk asszociációjában elengedhetetlen szerepet játszanak a PBN 

metabotropikus glutamát receptorai [121]. Az íz-információk következő „relay” állomása, a 

thalamus VPMpc magja nem szükséges a kondícionált íz-averzió kialakulásához [122, 

123]. Excitotoxikus és elektrolitikus léziókkal kimutatták, hogy az inzuláris kéreg 

diszgranuláris areája nem csak a KÍA kialakulásában, hanem az averzív információk 

memóriából történő visszahívásában is alapvető szerepe van [124-126]. Az inzuláris 

kéregben az íz-memória kialakulásában elsősorban kolinerg és glutamáterg rendszerek 

vesznek részt. Az acetilkolin leginkább az új ízekkel kapcsolatos tanulási folyamatokban és 

a neofóbiában játszik szerepet [127, 128], míg a glutamát az averzív íz-memória 

asszociációs és konszolidációs fázisában vesz részt [129]. Irodalmi adatok igazolták 

továbbá a katecholaminok szerepét is a KÍA tanulásban. Kimutatták ugyanis, hogy a β-
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adrenerg receptor antagonista propranolol, valamint D1/D5 dopamin receptor antagonista 

SCH23390 inzuláris kéregbe történő mikroinjekciója gátolja a KÍA kialakulását [127]. Az 

inzuláris kéreg nem csak az averzív, hanem az appetitív íz-memória kialakulásában is 

esszenciális szerepet játszik. Alapvető fontosságú az íz-ingerek intenzitásának és 

kvalitásának kódolásában, illetve az ízek hedonikus értékelésében. Ez utóbbi megváltozása 

az íz reprezentációs területének plasztikus átrendeződését eredményezi az inzuláris 

kéregben [130]. A ventrális ízpályát felépítő struktúrák közül a BLA szintén befolyásolja a 

KÍA kialakulását, feltehetően a viscerális szignálok feldolgozási folyamata révén. 

Mikrodialízises technikával kimutatták ugyanis, hogy a LiCl i.p. injekciója fokozott 

glutamát felszabadulást eredményez a BLA-ban és az inzuláris kéregben [131]. 

Mikroinfúziós technikával a BLA-ba juttatott AMPA, NMDA és metabotropikus 

glutamáterg receptor antagonistákkal igazolták a glutamát neurotranszmisszió jelentőségét 

a KÍA kialakulásának késői, konszolidációs fázisában [132]. A noradrenerg 

neurotranszmisszió fontosságát mutatja, hogy β-adrenerg antagonista propranolol BLA-ba 

való mikroinjektálása a LiCl i.p. injekcióját megelőzően meggátolja az averzív íz-memória 

kialakulását (KÍA) [133, 134]. A nACC shell régiója, a core-ral szemben fontos a KÍA 

tanulásában. Kutatási eredmények a dopaminerg neurotranszmisszió jelentőségét 

hangsúlyozták, mivel D1 dopaminerg receptor antagonista SCH39166 mikroinjekciója 

károsította a KÍA kialakulását [135]. Mikrodialízises mérési módszerrel kimutatták továbbá 

azt is, hogy a LiCl-dal társított szacharin intraorális infúziója csökkentette a nACC-ben az 

extracelluláris dopaminszintet [136]. Emellett felvetődött a dopaminerg és kolinerg 

rendszerek közötti interakció lehetősége is, mivel a KÍA megtartása (retenció) alatt 

csökkent a dopamin és nőtt az acetilkolin felszabadulása a nACC shell régiójában [137]. 

Munkacsoportunk igazolta továbbá, hogy a GP is részt vesz a KÍA tanulásban, ugyanis 

ventromediális régiójába mikroiontoforetikusan juttatott kainsav által okozott lézió 

megakadályozta a KÍA tanulását, az ízinformáció memóriában való tárolását, valamint a 

memóriából történő visszahívás képességét is [138]. Irodalmi adatok szerint a LH szintén 

fontos szerepet játszik a KÍA kialakulásában, kimutatták azt is, hogy e hatását a D1 

dopaminerg receptorokon keresztül fejti ki  [139].  
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6. ábra 

A kondícionál íz-averzióban szerepet játszó agyterületek (narancssárgával jelölve), 

valamint az aszcendáló íz- és viscerális szignálok útvonalai és átkapcsoló állomásai patkány 

agyban. Zöld színnel az íz-információkat, kékkel a viscerális információkat szállító 

útvonalakat, illetve feldolgozó struktúrákat ábrázoltuk. (Rövidítések: OFC: orbitofrontális kéreg, 

VO, MO: venrális, laterlális orbitális kéreg,  IC: inzuláris kéreg, nACC: nucleus accumbens, PBN: nucleus 

parabrachialis, vmPFC: ventomediális prefrontális kéreg, AMY: amygdala, LH: laterális hypothalamus, 

BNST: stria terminalis bed nucleus, vmGP: ventromediális globus pallidus, NTS: nucleus tractus solitarii). 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

2.1. Célkitűzéseink alapjául szolgáló irodalmi előzmények 

2.1.1. A vmPFC direkt anatómiai kapcsolatokkal rendelkezik a hedonikus 

értékelésben szerepet játszó struktúrákkal  

 Anatómiai vizsgálatokkal kimutatták, hogy a vmPFC az íz-információk hedonikus 

„hotspot”-jának tekintett nACC shell régiójával közvetlen kapcsolatban van, glutamáterg 

rostjain keresztül képes módosítani a nACC működését [140]. A vmPFC jelentős 

beidegzést kap az íz-információk feldolgozásának másik hedonikus „hotspot” területéről is, 

az orbitofrontális kéreg anterior területéről [12]. Ezen szoros kapcsolatok megléte arra utal, 

hogy a vmPFC valamilyen közvetít, szabályozó funkciót tölthet be ezen kérgi hedonikus 

területek között. A vmPFC-nek a nACC közvetítésével további szubkortikális struktúrák, 

például a VP „hedonikus „hotspot” régiójának szabályozására is van lehetőség. Továbbá, 

anterográd és retrográd jelölő anyagok szimultán iontoforézises pályakövető és 

fluoreszcens jelölő módszerével be is bizonyították, hogy a vmPFC infralimbikus területe 

szerves része egy olyan zárt pályarendszernek, mely négy struktúra szoros kapcsolatát 

biztosítja. Ezek a következők: IL kéreg → nACC shell hedonikus „hotspot”→ anterior LH 

→ thalamus anterior parateniális és paraventriculáris magjai → IL kéreg [94], illetve egy 

rövidebb kör: IL kéreg  → nACC  → VP → thalamus anterior parateniális és 

paraventriculáris magjai → IL kéreg.  

 

2.1.2. A vmPFC anatómiai kapcsolatai az íz-információkat feldolgozó előagyi 

struktúrákkal 

 A vmPFC szoros anatómiai és funkcionális kapcsolatban áll nemcsak a  táplálkozási 

viselkedést szabályozó rendszerekkel, hanem az íz-pálya legfontosabb kérgi reprezentációs 

területével is. Az íz-információk fő, de nem egyetlen reprezentációs kérgi területe az 

inzuláris kéreg, mely esszenciális szerepet játszik nem csak az íz-ingerek kemoszenzitív 

kódolásában, diszkriminációjában, hanem az ízzel kapcsolatos tanulási és memória 

folyamatokban, valamint a kondícionált diszkriminatív viselkedésekben is [141]. A kérgi 

területek közül jelentős szerepe van az íz-információk feldolgozásában az orbitofrontális 

kéregnek (OFC) is, mely az ízzel kapcsolatos információkat közvetlenül az inzuláris 
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kéregtől kapja [142]. Szintén közvetlenül az inzuláris kéreggel létesít reciprok 

összeköttetést, melyet anterográd pályakövető jelöléssel (biotinilált dextrán amin) igazoltak 

[143]. Eszerint a vmPFC PL régiója főleg a rosztrális/ventrális agranuláris inzuláris kérgi 

areával van reciprok kapcsolatban, mely régió elsősorban a limbikus területekről kap 

beidegzést (AMY, LH, mediodorzális thalamus, IL kéreg) és viszonylag kevés rost érkezik 

a szubkortikális gusztátoros magvakból (VPMpc, PBN) [144-146]. Indirekt módon azonban 

ez a terület is kap íz-információkat, elsősorban a granuláris és dysgranuláris területekről. 

Az IL kéreg viszont a gusztátoros bemenettel rendelkező diszgranuláris inzuláris kéreggel 

létesít reciprok kapcsolatot, melyet a VPMpc és közvetlenül a gusztátoros mPBN lát el íz-

információkkal [147, 148]. A IL kéreg ezen kívül reciprok kapcsolatban áll az elsősorban, a 

thalamus VPL magjából viscerális információkat, másodsorban a VPMpc-ből gusztátoros 

információkat fogadó granuláris inzuláris kéreggel is [110]. Extracelluláris egysejt-

elvezetéses technikával kimutatták, hogy íz-érzékeny neuronok főleg ezen két régióban 

(granuláris, diszgranuláris) helyezkednek el [149]. A IL kéreg további reciprok kapcsolatot 

létesít az agranuláris inzuláris kéreg kaudális részével is. Anatómiai vizsgálatok nem 

mutattak ki közvetlen reciprok kapcsolatot a vmPFC és a gusztátoros PBN, illetve a 

thalamus gusztátoros magja, a VPMpc között [150, 151]. A vmPFC a PBN-nel és NTS-sel 

csak egyirányú összeköttetéssel rendelkezik: a vmPFC nem kap direkt afferens rostokat a 

mPBN-ből, valamint a rNTS-ből, viszont főleg az IL kéreg gazdag projekcióval látja el 

mind a mPBN, mind a NTS területeit [11]. Az utóbbi  a visceromotoros működések 

szabályozásában játszik szerepet [152].  

 

2.1.3. Elektrofiziológiai és neurokémiai vizsgálatok 

 Kutatócsoportunk elektrofiziológiai vizsgálatokkal ízre reagáló neuronokat talált a 

mPFC területén [153]. Szintén egysejttevékenység vizsgálatokkal igazolták, hogy a vmPFC 

neuronjai képesek az ízek minőségét és hedonikus értékét is feldolgozni. Ezen adatok 

szerint e neuronok nagyobb szerepet játszanak az ízek hedonikus reprezentációjában, mint 

az ízek kvalitásának kódolásában, ellentétben az inzuláris kéreggel [154]. Kutatócsoportunk 

korábbi kísérletekkel kimutatta, hogy e régióban 6-OHDA mikroinjektálásával (desmethyl-

imipramin előkezeléssel) előidézett szelektív dopaminlézió megnövelte az állatok glükóz 

iránti preferenciáját [155]. HPLC vizsgálatok derítettek fényt arra is, hogy egy kellemes ízű 

oldat/étel szájüregbe kerülése dopamin és noradrenalin felszabadulását váltja ki a vmPFC 

területén patkányban [47, 156]. 
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2.1.4. Humán és majom vizsgálatok  

 Amint korábban említettük, a patkány vmPFC areája homológiát mutat a humán 

Brodmann 25 és Brodmann 32 areákkal [157, 158]. Megfigyelték, hogy ezen régiók 

neuronjainak aktivitása megváltozik a szervezet belső fiziológiás állapotának (pl. 

szomjazás, éhség, jóllakottság) függvényében Rhesus majmokban [159]. Rolls és 

kutatócsoportja elektrofiziológiai vizsgálatokkal ezen agyterületeken ízre reagáló, a 

másodlagos ízkéreg neuronjaihoz hasonló válaszmintázatot mutató idegsejteket talált 

főemlősökben (makákó). Ezzel igazolták, hogy az agyterület (pregenuális cinguláris kéreg, 

Br. 32) részt vesz az ízek idegi reprezentációjában [53, 160]. A pregenuális area 

neuronjainak többsége az édes ízre fokozott válaszkészséget mutat, de más kellemes, 

jutalmazó ingerek prezentációja esetén is aktivitásuk fokozódásával válaszolnak (pl. étel 

kellemes szaga, textúrája) [53]. Grabenhorst mutatta ki elsőként, hogy e neuronok 

aktivitása korrelál az íz hedonikus értékével [161]. Ezen eredmények alapján Rolls a 

pregenuális cinguláris kérgi areát 2016-os tanulmányában már tercier íz-kéregként 

definiálja [162]. Talán nem véletlen egybeesés, hogy evési zavarokkal küzdő és elhízott 

betegekben ugyanezen areák (Br 25 és Br 32) diszfunkciójáról, illetve atrófiájáról 

számoltak be [163-165]. Több tanulmány is olyan limbikus és kognitív stuktúrákból álló 

köröket tárt fel funkcionális képalkotó eljárásokkal, melyek a táplálkozási viselkedés 

magasabb szintű szabályozásában vesznek részt. Ide sorolják az amygdalát, az inzuláris 

kérget, a ventrális striátumot, az orbitofrontális kérget, és az anterior cinguláris kéreg 

ventrális régióját [166-168]. Kimutatták továbbá, hogy ezen központi idegrendszeri 

struktúrákban bekövetkezett változások különböző táplálkozási viselkedészavarokat 

eredményezhetnek [163-165, 169-173].  
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2.2. Célkitűzéseink 

 Kutatásunk célja feltárni, hogy a vmPFC neuronjainak, illetve a VTA-ból és a locus 

coeruleusból érkező és a vmPFC területét beidegző katekolaminerg termináloknak 

(inputok) a károsodása milyen funkcionális kiesést okoz a táplálkozással kapcsolatos 

magatartásban. E célból a neuronokat kainsavval, a katekolaminerg axon-terminálisokat 

pedig 6-hydroxy-dopaminnal (6-OHDA) pusztítottuk el.  

1) Kísérletsorozatunk első részében arra kerestük a választ, hogy a fent említett 

neurális elemek szerepet játszanak –e a homeosztatikus testsúlyszabályozásban,  

 

2) a táplálékfelvételben  

 

3) illetve az ad libitum vízfelvételben. 

 

4) Megvizsgáltuk továbbá, hogy a vmPFC részt vesz  –e egyes fiziolológiás 

terhelésekre (0.15 M, illetve 1 M NaCl oldat i.p. injektálása) adandó adaptációs 

mechanizmusokban. 

 

5) Irodalmi adatok, valamint korábbi vizsgálataink szerint a mPFC nagyobb 

kiterjedésű léziója, illetve a dmPFC-t érintő katecholaminergiás mikrolézió 

hyperaktivitást eredményez. Kísérleteinkben azt tanulmányoztuk, hogy a vmPFC 

szerepet játszik -e az általános és sztereotíp aktivitás szabályozásában. 

 

6) Kutatócsoportunk korábban megállapította, hogy a dmPFC dopaminerg léziója 

növeli az állatok glükóz iránti preferenciáját. Jelen tanulmányban két édes ízű, de 

eltérő energiatartalmú ízoldat (glükóz, illetve szacharin) preferenciájának vizsgálatát 

tűztük ki célul a vmPFC lézióit követően. 

 

7) Eredményeink tükrében felvetődött a kérdés, hogy az édes íz iránti megváltozott 

preferenciát okozhatta -e az ízek élvezeti értékelésének zavara. Ennek 

tanulmányozása céljából íz-reaktivitási teszteket végeztünk különböző ízű és 

koncentrációjú ízoldatokkal a vmPFC lézióit követően. 
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8) Kísérleteink további fázisaiban arra kerestük a választ, hogy a vmPFC 

befolyásolja-e a kondícionált íz-averziós tanulási folyamatot, vagyis a kísérleti 

állatok elkerülik –e a  vizsgált ízoldatot.  

 

9) Tanulmányoztuk továbbá, hogy a vmPFC szerepet játszik –e a már korábban 

megtanult averzív íz-információk memóriából történő megtartási és előhívási 

(retenciós) mechanizmusában. 

10) A kondícionált íz-averziós tanulás nemcsak az íz elkerülését, hanem az íz 

hedonikus értékének eltolódását is eredményezi. Utolsó kísérletünkben azt szerettük 

volna tisztázni, hogy a vmPFC léziói megváltoztatják –e az ízoldat hedonikus 

eltolódását kondícionált íz-averzió kiépítése után. Vizsgálatunkhoz egy magas 

élvezeti értékkel rendelkező íz ingert választottunk. 
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3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

3.1. Kísérleti állatok 

 Kísérleteinkhez 298 felnőtt hím Wistar törzsbe tartozó patkányt (LATI-Gödöllő) 

használtunk fel, melyek átlagos testsúlya a kísérletek idején 270-340 g volt. Az állatok a  

műtétek előtt 8-10 nappal kerültek át a tenyészetből intézetünk állatházába, ahol egyenként, 

különálló ketrecekben helyeztük el őket. Az állatházban állandó hőmérsékletet (22 ± 1 °C) 

és páratartalmat (55 ±10%) biztosítottuk számukra. A természetes napszaknak megfelelő 

mesterséges megvilágítást alkalmaztunk, 12 óránként váltakozó ciklusban (reggel 6:00 

órától 12 óra világos, este 18:00 órától 12 óra sötét). Az állatok standard laboratóriumi 

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

vizet fogyaszthattak. Testsúlyukat, táp- és vízfogyasztásukat naponta ugyanabban az időben 

grammnyi pontossággal mértük. A patkányokat a műtéteket megelőzően minimum 3 

alkalommal kézhez szoktattuk (ú.n. „handling”) a könnyebb kezelhetőség érdekében. A 

kísérleti állatok tartása során az egyetemi (BA02/2000-8/2012), a hazai (40/2013. (II. 14.) 

számú Magyar Kormányrendelet) és a nemzetközi (European Community Council 

Directive, 86/609/EEC, 1986, 2010) állatkísérletes etikai irányelveknek megfelelően 

jártunk el. 

 

3.2. Neurotoxinok 

3.2.1. Kainsav        

 A kainsav előnye, hogy alkalmazása területén szelektíven csak a neuronokat 

pusztítja el, de az átmenő axonokat nem károsítja [174, 175], így lehetővé válik egy adott 

területen szelektíven csak a neuronok hiányában bekövetkező magatartási változásokat 

vizsgálni. A kainsav excitátoros hatásmechanizmusa révén eredményez neuronpusztulást. A 

glutamát analógjaként a glutamát ionotrop kainát receptorához kötődve olyan nagyfokú Ca 

2+ és Na + áramokat indukál, amit a sejt már nem képes kompenzálni és ez azonnali 

sejthalálhoz vezet [176-178]. A neurotoxinok alkalmazásának konvencionális, 

mikroinjekciós módszere rendszerint (pl. kainsav esetében) nagy kiterjedésű, az alkalmazás 

helyétől távoli agyi struktúrákat is érintő neuron-degenerációt okoz. Ennek 

következményeként súlyos mellékhatásokról, elsősorban fokozott epileptikus aktivitásról, 

motoros és vegetatív zavarokról számoltak be kainsavas lézió után [76, 179, 180]. 
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3.2.2. 6-Hydroxi-dopamin (6-OHDA) 

 A 6-OHDA a dopamin hidroxilált analógjaként a katekolaminerg (dopaminerg és 

noradrenerg) axon-terminálisok retrográd és anterográd degenerációját okozza [181-184]. A 

katekolaminok újrafelvételét biztosító karrier molekulákhoz kötődik, majd intraneurálisan 

autooxidációt szenved, mely során H2O2 és para-quinon vegyületek képződnek. Citotoxikus 

hatását elsősorban oxigén szabad gyökök képzésével fejti ki: az autooxidációból származó 

H2O2 Fenton reakcióval (Fe 2+ jelenlétében) OH˙ gyökök képződéséhez vezet [185]. Ezen 

kívül a 6-OHDA közvetlenül gátolni képes a mitokondriális respirációs komplexet, mely 

intracelluláris ATP hiányhoz és végül sejthalálhoz vezet [186, 187]. A 6-OHDA mindkét 

típusú katekolaminerg idegvégződést károsítja, de eltérő mértékben. Kutatócsoportunk 

korábbi mikrodialízises vizsgálatokkal kimutatta, hogy a mediális PFC 6-OHDA léziója 

következtében megnő az extracelluláris tér dopamin/noradrenalin aránya [21]. Eszerint a 6-

OHDA a dopamin koncentrációját a kontroll érték 67 %-ára, míg a noradrenalinét 23 %-ára 

csökkentette. A 6-OHDA mikroinjekciós alkalmazása szintén nem kívánt mellékhatásokkal 

társulhat. Irodalmi adatok igazolják, hogy a globus pallidusba vagy a laterális 

hypothalamusba injektálva afágiát, adipsziát, különböző fiziológiás terhelésekre adandó 

válaszkészség zavarát, szenzoros neglektet, valamint hypokinetikus tüneteket okoz [188-

191]. 

 

3.2.3. Iontoforetikus mikroléziós technika  

 A léziók méretének és mellékhatásainak minimalizálása céljából jelen 

kísérleteinkben a mikroinjekciós beadások helyett a munkacsoportunk által kifejlesztett és 

rutinszerűen alkalmazott mikroiontoforetikus léziós technikát alkalmaztuk [138, 190, 192-

195]. Ezen technika segítségével jól körülhatárolható, 600-800 µm átmérőjű léziós területet 

tudunk létrehozni, ezáltal elkerülhetőek a nagy kiterjedésű lézióknál megfigyelt magatartási 

zavarok. A módszer alapja, hogy elektromos potenciálgrádiens hatására a töltéssel 

rendelkező kisméretű részecskék (ionok) adott irányban elvándorolnak (elektroforézis). 

Potenciálgrádienst létrehozva az alkalmazandó vegyület oldata és az agyi extracelluláris tér 

között, ionáramlás jön létre, ami az adott kémiai anyag kis mennyiségét a célterületre 

juttatja [196]. A neurotoxinokat (kainsavat vagy 6-OHDA-t) egy háromcsatornás (ú.n. 

”tribarrel”) üveg mikropipetta (hegyátmérő 15-20 m, csatornánként) egyik csatornájába 

töltjük. A neurotoxinok koncentrációjának kiválasztásakor kutatócsoportunk korábbi 

eredményeit vettük figyelembe, vagyis azt a legkisebb koncentrációt választottuk, amellyel 
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kisméretű lézió és a legminimálisabb mellékhatás társul [190]. Ezek a következők: 80 mM 

kainsav, (Sigma Chemical Co.,), amit  desztillált vízben oldottunk fel és 80 mM 6-OHDA 

(Sigma Chemical Co.), melyet az autooxidáció kivédése céljából aszkorbinsavat (0.1 -os 

oldat) tartalmazó fiziológiás sóoldatban oldottunk fel. Ezt az oldatot fénytől védve, 4 ˚C-on 

tároltuk az egyes beadások között. A tribarrel mikropipetta másik csatornáját Pontamine 

Sky Blue (PSB, GURR, telített oldat, 0.15 M NaCl –ban és 0.015 M Na-acetátban 

telítettségig feloldva) festékkel töltöttünk fel, amit a lézió szövettani azonosításának 

céljából szintén  elektroforézissel juttattunk a célterületre. A neurotoxinokat negatív töltésű 

konstans egyenárammal (Biostim ingerlőkészülék, Supertech) 5 A áramerősség mellett 5 

percen át juttattuk az agyba, míg a célterületet jelölő PSB-t 15 A –rel 4 percig 

iontoforetizáltuk. 

3.2.4. Sztereotaxikus műtétek 

 Az operációkat ketamin (Calypsol, Richter Gedeon Rt.) és benzodiazepam 

(Seduxen, Richter Gedeon Rt.) 4:1 arányú keverékével biztosított teljes anesztéziában 

végeztük (i. p. 2 ml/testtömeg kg térfogatban). Sztereotaxiás készülékben rögzítve az állat 

fejét először eltávolítottuk a koponyacsontról a bőrt, az izom- és kötőszövetrétegeket, majd 

a száraz koponyafelszínen sztereotaxiás mikromanipulátorral (Narishige, MN-33) kimértük 

a célzott terület koordinátáit a bregmához viszonyítva. A koordináták a következők: 

anteroposterior (AP): 3.2 mm a bregmától anterior irányban, laterálisan (ML): 0.6 mm a 

szagittális koponyavarrattól, dorzoventrálisan (DV): 4.2 mm a dura felszínétől mérve. A 

célterület pontos koordinátáit Paxinos és Watson sztereotaxikus agyatlasza alapján 

határoztuk meg [197] (7. ábra). Fogászati fúróval bilaterálisan 1-2 mm átmérőjű lyukat 

fúrtunk mikroszkópos kontroll alatt, majd megnyitottuk a durát. A feltöltött üveg 

mikropipettákat mikromanipulátor segítségével a célterületre juttattuk, ahol a kainsav 

(kainsavas állatcsoport: KA) vagy 6-OHDA-hydrobromid (6-OHDA állatcsoport: 6-

OHDA) iontoforézisével mikroléziót idéztünk elő. A diffúzió elősegítése végett a 

mikropipettákat az áram kikapcsolása után további 2 percig a célterületen hagytuk. A 

kontroll állatoknál fiziológiás sóoldattal feltöltött mikropipettát vezettünk a vizsgálandó 

agyterületre. Az állatok a műtétet követően antibiotikus profilaxisban részesültek (G-

Penicillin). A posztoperatív időszakban az állatoknak minimum 12 napot hagytunk a 

felépüléshez a kísérletek megkezdése előtt. 
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7. ábra 

A vizsgált célterület sematikus ábrázolása Paxinos és Watson patkány agyatlasza szerint 

[197].  

 

3.2.5. Intarorális íz-kanül beépítése 

 

 A későbbi pontokban ismertetett íz-reaktivitási tesztekhez, a léziós műtéteket 

követően az állatok szájüregébe polietilén csőből (PE-100) készült, 1 mm átmérőjű íz-

kanült vezettünk a koponyatetőtől szubkután az első felső őrlőfogig anterolaterálisan, teljes 

anesztéziában. A kanül ezen végét előzőleg felforrósítottuk és egy kb. 0,5-1 mm széles 

peremet készítettünk azért, hogy megakadályozzuk a cső visszahúzódását a szájüregből. Az 

intraorális íz-kanül koponytetőn lévő végét egy „L” alakú 16 mm hosszú 19 gauge átmérőjű 

rozsdamentes fém kanülhöz kapcsoltuk, melyet fogászati akryláttal és rozsdamentes acél 

csavarokkal a koponyacsonthoz rögzítettük. Az íz-reaktivitási vizsgálatok alkalmával ehhez 

az „L” alakú kanülhöz csatlakoztattunk egy kb. 60 cm hosszú polietilén csövet, mely az 

ízoldatokat tartalmazó fecskendővel volt összeköttetésben. Az ízoldatokat Cole-Parmer 

programozható, automata pumpa (Cole-Parmer, IITC, Life Sci. Instruments, California) 

adagolta, biztosítva ezzel a folyamatos és egyenletes sebességű (0.5 ml/perc) ingerlést.  
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3.2.6. Magatartási vizsgálatok  

 

 3.2.6.1. Testsúly, táplálék- és folyadékfelvétel 

 Ebben a kísérletben az állatok testsúlyát, valamint táplálék- és folyadékfelvételét a 

léziós műtéteket követően (CO: n=7, KA: n=7, 6-OHDA: n=7) naponta, ugyanabban az 

időpontban (reggel 8:00 – 8:30 között) grammos pontossággal mértük a kísérletek egész 

időtartama alatt.  

 3.2.6.2. Fiziológiás terheléses vizsgálatok 

 Ezen vizsgálatokhoz 10 db kainsavas állatot, 10 db 6-OHDA-val műtött állatot és 13 

db kontroll állatot használtunk fel (CO: n=13, KA: n=10, 6-OHDA: n=10). A műtétből való 

felépülési idő után (1 hét), amikor az állatok táplálék- és folyadékfelvétele normalizálódott, 

fiziológiás terheléses vizsgálatoknak vetettük alá. A kísérlet első felében fiziológiás NaCl 

oldat (0.15 M, 20 ml/testtömeg kg) i.p. injekcióját követően az állatok folyadékfelvételét 

regisztráltuk 4 óra, 6 óra és 24 óra elteltével. A kísérlet második részében, 5 nap felépülési 

időt követően intracelluláris dehidrációt idéztünk elő mindhárom állatcsoportban 

hipertóniás NaCl oldat (1 M, 20 ml/testtömeg kg) i.p. injekciójával. Majd 4 óra, 6 óra és 24 

óra elteltével lemértük az állatok által elfogyasztott vízmennyiséget és az eredményeket 

összehasonlítottuk.  

 3.2.6.3. Általános aktivitás és mozgás-sztereotípiák vizsgálata open field tesztben 

 A patkányokat egy 60x60x60 cm méretű, 16 egyforma (4x4 cm) négyzetre osztott 

alapú szürke dobozba helyeztük 3 percre, 3 egymást követő napon habituáció céljából. A 

kísérleti helyiségben kis fényerejű (25 W) vörös fényű izzóval biztosítottuk a megvilágítást. 

Az állatok általános aktivitását és sztereotíp mozgásformáit a 4. napon regisztráltuk 3 

percen keresztül. Vizsgáltuk az állatok testtartását, járását, mozgását, valamint számoltuk a 

4x4 cm-es négyzetekbe való belépéseket. Ennek kritériuma, hogy mindkét mellső és hátsó 

láb egyidejűleg az adott négyzetben legyen. Megfigyeltük és regisztráltuk továbbá a 

kísérleti állatok fajspecifikus viselkedésmintáit: ágaskodás (”rearing”), tisztálkodás 

(”grooming”), szaglászás (”sniffing”), megdermedés (”freezing”), valamint a bolusok 

számát. A vizsgálatokat a neurotoxikus műtétet megelőző 4. napon és a műtétet követő 12. 

napon végeztük el összesen 49 állaton (CO: n=18, KA: n=15, 6-OHDA: n=16, 

reprezentatív minta).  
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 3.2.6.4. Íz-preferencia vizsgálatok kétüveges teszttel 

 Az iontoforetikus lézók utáni 10. napon 4 napon keresztül (10-14. posztoperatív 

napok) 2 itatóüveget helyeztünk el egyidejűleg az állatok saját ketreceinek itatókereteibe és 

ad libitum folyadékfelvételt biztosítottunk számukra. A kísérlet első részében az egyik üveg 

csapvizet, a másik 250 mM glükóz oldatot tartalmazott. 4 nap ad lib. vízivási periódus után, 

a második vizsgálatban víz és az előzőnél édesebb, 500 mM glükóz oldat preferenciájának 

tesztelése zajlott, szintén 4 napon keresztül ad libitum hozzáféréssel. Ezt követte a 10 mM 

szacharin preferenciájának tesztelése vízzel szemben. A kísérlet következő szakaszában két 

édes, de eltérő energiatartalmú ízoldat, 10 mM szacharin és 500 mM glükóz oldatok 

preferenciájának tesztelése zajlott. Ehhez a kísérlethez 20 állatot használtunk fel (CO: n=7, 

KA: n=6, 6-OHDA: n=7). A víz és az ízoldatok fogyasztását naponta ml pontossággal 

mértük. Azért, hogy az üveg helyére (bal vagy jobb oldal) ne épüljön ki preferencia, a víz 

és az ízoldatokat tartalmazó itatóüvegek helyét naponta random váltogattuk. 

 3.2.6.5. Íz-reaktivitási teszt 

 Az iontoforetikus mikroléziók után, még ugyanazon ülésben és anesztéziában 

intraorális íz-kanült építettünk 25 db kísérleti állat szájüregébe (CO: n=10, KA: n=8, 6-

OHDA: n=7). A felépülési periódus alatt naponta kézhez szoktattuk az állatokat, valamint 

átmostuk az íz-kanülöket, hogy megakadályozzuk az eldugulást.  

 Egy héttel a műtéteket követően a vizsgálandó állatokat egy 20 cm átmérőjű, 25 cm 

magas átlátszó plexihengerbe helyeztük, mely egy üveglapon állt. Ez alá 45° szögben egy 

tükröt rögzítettünk, mely lehetővé tette a patkány szájmozgásainak megfigyelését és 

videokamerával való rögzítését. 

 A tesztelést 5 napos habituációs ülés előzte meg, mely során az első három napon 

napi 15 percet töltöttek a plexi hengerben, majd a 4. napon a 15 perces adaptációs idő 

elteltével desztillált vizet injektáltunk a szájüregbe (1 ml, 0,5 ml/perc). Az 5. habituációs 

napon a tesztelés során alkalmazott íz-kvalitásokból közepes koncentrációjú oldatokat (625 

mM glükóz, 55 mM szacharin, 430 mM NaCl, 4,75 mM citromsav, 0.625 mM kinin) 

injektáltuk intraorálisan, hogy kizárjuk a neofóbiát ezen új ízű oldatokkal szemben. Az 

állatok íz-reaktivitását 5 egymást követő napon (12-16. posztoperatív napokon) teszteltük, 

minden nap más ízoldatra adott íz-reaktivitást vizsgáltunk, egyfajta íz kvalitást 4 

koncentrációban. Az alkalmazott íz-kvalitásokat és azok koncentrációit az 1. táblázat 

mutatja. Az eltérő ízeket egymást követő napokon, különböző beadó csövekkel és 

fecskendőkkel alkalmaztuk. A szájüregbe injektált mennyiség minden esetben 1 ml volt, 
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amit 2 percen keresztül, 0.5 ml/perc sebességgel infundáltunk Cole-Parmer pumpa 

segítségével. Az ízoldatok beadása felmenő koncentrációban követte egymást. Az egyes 

koncentrációk alkalmazása között desztillált vízzel mostuk át az intraorális kanült, így az 

állat száját is, amit 3 cm3 levegő injektálása követett. 

 Az egyes íz-ingerekre adott reakciókat a videofelvételeken frame by frame 

analízissel, valamint lassított lejátszással (az aktuális sebesség 1/10 vagy 1/25 része) 

értékeltük. Az eltérő hedonikus értékű ízoldatok különböző mimikai választ váltanak ki, 

melyek pozitív (ingesztív) illetve negatív (rejektív) kategóriákba sorolhatók. A 

kiértékelésnél Grill és Norgren [63] módosított protokollját alkalmaztuk. Eszerint ingesztív 

válaszoknak tekintettük az oldalirányú nyelvöltögetést, az előre irányuló ritmikus 

nyelvöltögetést és a mancsnyalást (8. ábra). Rejektív válaszként dokumentáltuk a 

szájtátást, fejrázást, mancsrázást, álldörzsölést és arcmosást. Azokat a válaszokat, melyek 

elkülönülten jelennek meg, így az oldalirányú nyelvöltögetést szájtátást, fejrázást, 

mancsrázást, álldörzsölést diszkrét válaszokként értékeltük. A folyamatosan megjelenő, 

nehezen megszámolható reakciókat, mint az előre irányuló ritmikus nyelvöltögetés és a 

mancsnyalás időtartamát lemértük secundumban, majd megszoroztuk a mozgásforma 

általános frekvenciájával, Flynn és Grill leírása szerint [198]. 

 

 

 

 

 

8. ábra 

Ingesztív és rejektív íz-reaktivitási mintázatok Grill [63] és Berridge [199] munkája 

alapján. 
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 Analizáltuk továbbá az íz-reaktivitási tesztelés alatti általános motoros aktivitást és a 

passzivitás időtartamát. Az általános motoros aktivitás meghatározásához a horizontális és 

vertikális aktivitást vettük figyelembe. Az üveglapon a henger által körülhatárolt kört 

virtuálisan 4 térfélre (4 x 1/4 kör) osztottuk. A horizontális aktivitás mérésénél az ¼ 

térfélbe való belépéseket számoltuk, míg a vertikális aktivitásnál az ágaskodások számát. 

Passzivitás alatt az orofaciális reakciók teljes hiányában, teljes mozdulatlanságban töltött 

időt határoztuk meg, mely idő alatt az állat szájüregéből az ízoldat passzívan kicsepeg.  

 

 

 Ízoldatok    Koncentrációk (mM)  

     

Glükóz 250 500 750 1000 

Szacharin 1 10 100 1000 

NaCl 50 100 1000 1500 

Citromsav 0.1 1 10 100 

Kinin 0.125 0.25 1.25 2.5 

 

1. táblázat 

Az íz-reaktivitási tesztben alkalmazott ízoldatok 

 

 

3.2.6.6. Kondícionált íz-averzió vizsgálata 

 

  3.2.6.6.1. Kondícionált íz-averzió kialakulása  

 E kísérletsorozatban az íz-inger és a gasztrointesztinális diszkomfort 

asszociációjának képességét vizsgáltuk. A kísérleti protokollt kutatócsoportunk és más 

kutatócsoportok korábbi leírásai [194] szerint állítottuk fel, amit a 2. táblázat szemléltet. A 

kísérletek kezdetén 7 napos habituációs  időintervallumban az állatoknál napi 23.5 órás 

vízmegvonást vezettünk be, tehát az állatoknak naponta 30 perc állt rendelkezésükre 

folyadékigényük kielégítésére. A felvett folyadékmennyiség a habituációs idő végére elérte 

a korábbi (ad libitum) vízfogyasztás mértékét. Ezután (8. napon) az állatokat 3 csoportra 

osztottuk: a kontroll csoportban ”álműtétet” hajtottunk végre, illetve a másik két 
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állatcsoportban elvégeztük a neurotoxikus léziókat kainsav illetve 6-OHDA 

iontoforézisével. A kísérletsorozathoz mindösszesen 86 patkányt használtunk fel: n=27 

kainsavas, n=29 6-OHDA-val műtött állatot és n=30 kontroll állatot. A léziós műtétet egy 8 

napos (9-16. napig) felépülési időszak követte: 5 napig ad libitum víz hozzáférést és 3 napig 

napi 30 perces vízfogyasztást biztosítottunk. Az egyes kísérletek 17. napján a megszokott 

napi 30 perces ivási periódusban víz helyett kísérletenként eltérő ízoldatot kaptak az 

állatok. Mivel a kísérleti állatok még soha nem találkoztak ezekkel a számukra új íz-

ingerekkel, a vártnak megfelelően neofóbia volt megfigyelhető ezen a napon, ami csökkent 

folyadékfogyasztásban nyilvánult meg. A következő napon, a Társítás napján (18. nap), 

amikorra az állatok neofóbiája megszűnt, a 30 perces ízoldat fogyasztást követő 0.5 órás 

időszakban 0.15 M LiCl i.p. injekciójával (20 ml/testtömeg kg) gasztointesztinális 

diszkomfortot idéztünk elő. Ezt egy 6 napos (19-24. napig) vízivási periódus követte (2 

napig ad libitum és az azt követő 3 napon keresztül napi 30 perces vízivás), majd a Teszt-

napon (25. nap) ugyanazt az ízoldatot kapták az itatópalackban, mint a Társítás napján. A 

kondícionált íz-averzó kialakulásának megállapításához összehasonlítottuk a Tesztnapon 

mért folyadékfogyasztást a Társítás napján elfogyasztott mennyiséggel. A kondícionált íz-

averzió meglétét tükrözi, ha a Tesztnapi fogyasztás szignifikánsan lecsökken a Társítás-

napi felvételhez képest. Ezen kísérletsorozatban 4 különböző íz-ingert alkalmaztunk 

feltételes ingerként (50 mM NaCl, 10 mM szacharin, 10 mM citromsav vagy 0.25 mM 

kinin), mindegyik ízoldatot más kísérletben. Az egyes kísérletekben felhasznált állatok 

számát (n) a 29-32. ábrákon tüntettük fel. 

 

2.táblázat  

A kondícionált íz-averzió kialakulásának vizsgálatánál alkalmazott protokoll. 
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  3.2.6.6.2. Kondícionált íz-averzió megtartása (retenciós teszt) 

 Ezen kísérletekben egy korábban kiépített íz-averzió memóriából való visszahívási 

képességét tanulmányoztuk. Eszerint  először intakt állatokon kondícionált íz-averziót 

építettünk ki a fent részletezett protokoll szerint (1-9. napok). Az íz-averzió kialakulását a 

Teszt-napon (16. nap) ellenőriztük (3. táblázat). Ezt követően 3 napon keresztül (17-19. 

napokon) napi 30 perc vízivást biztosítottunk az állatok számára, hogy a tesznapi csökkent 

folyadékfogyasztásból eredő vízhiányt pótolni tudják. A kísérlet 20. napján 3 csoportra 

osztottuk a patkányokat: az egyik csoportnál kainsavas léziót, a másikon 6-OHDA léziót 

végeztünk iontoforetikus módszerrel, a kontroll csoporton „álműtétet” hajtottunk végre. 

Ehhez a kísérletsorozathoz összesen 81 kísérleti állatot használtunk: n=26 kainsavas, n=28 

6-OHDA-val műtött és n=27 kontroll állatot. A kondícionált íz-averzió megtartásának 

ellenőrzését egy 8 napos felépülési időszak (21-28. napok) után végeztük. A Retenciós teszt 

(Re-teszt) a kísérlet 29. napjára esett amikor az állatok a 30 perces ivási periódusban ismét 

a feltételes ingerként alkalmazott ízoldatot ihatták. A kondícionált íz-averzó megtartásának 

kritériuma, hogy a Re-teszt napi ízoldat felvétele szignifikánsan kisebb legyen, mint a 

Társítás napi. Ellenkező esetben retenciós deficitről beszélünk. Ezen kísérletsorozatban az 

előző kísérletsorozat leírásában már ismertetett ízoldatokat alkalmaztunk (50 mM NaCl, 10 

mM szacharin, 10 mM citromsav vagy 0.25 mM kinin), mindegyik ízoldatot másik 

kísérletben. Az egyes kísérletekben felhasznált állatok számát (n) 33-36. ábrákon tüntettük 

fel. 

 

 

3. táblázat 

A kondícionált íz-averzió megtartása vizsgálatánál alkalmazott protokoll. 
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3.2.6.7. Hedonikus eltolódás vizsgálata 

 Kísérletünkben 20 db állatot használtunk fel (CO: n=7; KA: n=7; n=6-OHDA: n=6). 

A léziós műtétet 8 napos felépülési időszak követte, melynek 6-8. napjain a kísérleti 

állatokat hozzászoktattuk az íz-reaktivitási appartátushoz (habituáció, 3 nap). A habituáció 

során a patkányokat naponta 30 percre a plexihengerbe helyeztük. A habituációs ülés utolsó 

10 percében 5 ml desztillált vizet injektáltunk intraorális kanülön keresztül a szájüregbe 

egyenletes beadási sebességgel Cole-Parmer pumpa segítségével (0.5 ml/perc). A műtétet 

követő 9. napon a neofóbia elkerülése érdekében a kondícionált íz-averzó kiépítésénél (10. 

napon) használt 10 mM szacharin oldatot juttattunk a szájüregbe. A 10. napon az 10 mM 

szacharin oldat injektálását (0,5 ml/perc, 5 ml) követő 30 percen belül 0.15 M LiCl i.p. 

injekcióval (20 ml/testtömeg kg) gasztrointesztinális diszkomfortot idéztünk elő (Társítás). 

A 10 mM szacharin oldat hedonikus értékelésének tesztelését egy 4 napos felépülési 

periódust követően, az operációt követő 15. napon végeztük. Ennek során ugyanúgy 5 ml 

ízoldatot 10 percen keresztül injektáltuk, mint a társítás napján. Mindegyik ülés alkalmával 

videofelvételen rögzítettük az állatok mimikai válaszait az oldatok szájüregbe injektálása 

alatt. A válaszokat később frame-by frame analízissel értékeltük. A hedonikus érték 

megállapításához a 10 perc alatt adott összes válaszban megjelenő ingesztív válaszok 

arányát kivontuk a rejektív válaszok arányábó: (ingesztív válaszok száma/összes válasz)-

(rejektív válaszok száma/összes válasz) Pfaffman kiértékelési paradigmája szerint [200-

202]. 

 

3.2.7. Az eredmények kiértékelése 

 3.2.7.1. Szövettani módszerek 

 Kísérleteink elvégzése után az állatokat 2 ml /testömeg kg dózisú 20 %-os uretán 

oldat i.p. alkalmazásával túlaltattuk. Ezt követően a pakányokat transzkardiálisan először 

0.9 %-os NaCl-oldattal, majd 10 %-os formaldehid oldattal perfundáltuk. A tetemeket 

dekapitáltuk és eltávolítottuk az agyakat, amit pufferelt, szukrózt tartalmazó formalin 

oldatba helyeztük. Egy hét fixálás után az agyakat blokkra vágtuk és microtommal 40 μm 

vastag metszeteket készítettünk. A kontroll és kainsavval kezelt agymetszeteket cresyl 

violával festettük meg. A 6-OHDA csoportba tartozó állatok egy részénél a metszeteket 

neutrálvörössel festettük meg és kísérleti csoportonként 3 db 6-OHDA kezelt állat agyánál 

20 μm-es metszeteket készítettünk, melyeket tirozin-hidroxiláz (TH) immunhisztokémiai 
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jelöléssel festettük meg. Primer szérumként 1:10000 higított anti TH primer antitestet 

(monoklonális egér anti TH antiszérum, Sigma) alkalmaztunk. Ismételt mosások után 1 

órán keresztül a másodlagos antitesttel inkubáltuk (1:200 higított biotinilált goat anti-egér 

IgG). Ezt követően avidin-biotin komplexszel (ABC, DAKO) egy órán át reagáltattuk. A 

másodlagos antitestet 0.03 % hidrogén-peroxid tartalmú PSB-ben oldott 3,3’-

diaminobenzidin-nikkel (DAB, Sigma) intenzifikáltuk. A léziók helyét Paxinos és Watson 

[197] patkány agyatlasza alapján határoztuk meg. Azon állatok eredményeit, amelyeknél a 

mikroléziók nem a célterületen voltak, a statisztikai értékelés során nem vettük figyelembe. 

 

 3.2.7.2. Statisztikai módszerek  

 Kísérleti adataink elemzéséhez az SPSS 20.0 for Windows programcsomagot 

használtuk. A testsúly, táp,- és folyadékfogyasztásra adott válaszokat kétszempontos 

ismételt méréses varanciaanalízissel (ANOVA), a fiziológiás terhelésekre adott válaszokat, 

valamint az általános aktivitás és open field tesztek eredményeit, valamint az íz-preferencia 

értékekekt egyszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk. A kondícionált íz-averzió és íz-

reaktivitási kísérletek adatait kétszempontos varianciaanalízissel, a kétpalackos teszt 

eredményeit pedig multifaktoros ismételt méréses, valamint kétszempontos ANOVA-val 

értékeltük ki. A minták homogenitásának vizsgálatára F-tesztet alkalmaztunk. Szignifikáns 

különbségek estetén Bonferroni vagy Tukey post hoc teszteket használtunk. A 

szignifikancia szintet minden esetben p<0.05 –nek tekintettük, a post hoc tesztekben 

kimutatott szignifikáns különbségeket a grafikonokon szimbólumokkal jelöltük. A 

grafikonokon az átlagokat és standard hibákat (SEM) tünettük fel. Azon állatok adatait, 

melyeknél a szövettani vizsgálat nem igazolta a lézió meglétét vagy a lézió nem a 

megfelelő területen és kiterjedésben mutatkozott (összesen 12 állat) kizártuk a statisztikai 

elemzésekből. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Szövettani eredmények 

 Az állatok agyának szövettani feldolgozását követően leellenőriztük a kainsavval és 

6-OHDA-val létrehozott léziók nagyságát és pontos helyét. A kísérletekben résztvett 298 

állat közül 286 esetben a lézió az infralimbikus kérget és a prelimbikus kéreg ventrális 

részét érintette. A bilaterális léziók szimmetrikusak voltak, kiterjedésük 600-800 µm 

átmérőjű volt. A krezil-ibolyával megfestett kainsavas léziós agyak szövettani analízise 

szerint masszív sejthiány volt megfigyelhető a célterület 350-450 μm-es átmérőjű területén, 

amit egy külső, mérsékelt sejthiányú, 600-800 μm átmérőjű régió vett körül (9. ábra). A 

neutrál-vörössel megfestett 6-OHDA állatok agyainak szövettani metszetein jól láthatóak 

voltak az üveg mikropipetta végét jelölő PSB festéklerakódások, mérsékelt glia 

proliferációval a célterületen. Mint az ismeretes, a vmPFC területén a dopaminerg 

innerváció lamináris elrendezést mutat: a mélyebb rétegekben (V., VI.) nagyobb denzitással 

fordul elő, mint a szuperfíciális rétegekben [203-205]. A vmPFC noradrenerg beidegzése 

főleg a molekuláris (I.) rétegre korlátozódik. A TH-immunfestéssel megfestett kontroll 

metszeteken a felszínnel párhuzamosan húzódó TH immunoreaktív axonok nagy 

denzitással figyelhetők meg az I. rétegben, párhuzamosan az agyfelszínnel. A III. rétegben 

a rostok merőlegesen a felszínhez futnak. Az V-VI. rétegekben magas fokú arborizáció 

figyelhető meg. A 6-OHDA lézió után a TH-immunoreaktív rostok hiányát tapasztaltuk a 

célterületen, mind a molekuláris rétegben (I.), ahol főleg noradrenerg rostok találhatók, 

mind pedig a mélyebb rétegekben (V., VI.), ahol viszont elsősorban a dopaminerg axonok 

húzódnak. 
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9. ábra 

Neuronok, illetve katekolaminerg axonok károsodása patkány vmPFC régiójában kainsav, 

illetve 6-OHDA iontoforetikus léziója után. (A) A vmPFC-ben okozott iontoforetikus 

léziók helyének sematikus megjelenítése. A szürke régió a lézió kiterjedését illusztrálja. A 

számok a bregmától anterior mért távolságot mutatják mm-ben, Paxinos és Watson 

sztereotaxikus atlasza alapján [197]. (B) Kainsavas állat krezyl-violával megfestett 

coronális agymetszetének vmPFC területe, bregmától 3.2 mm-re anterior. A szaggatott 

vonallal körbekerített terület mérsékelt sejthiányt ábrázol a vmPFC régióban. (C) 6-OHDA-

val műtött állat neutrál vörössel megfestett agymetszete a vmPFC régióban. A nyíl PSB 

festéklerakódást mutat, ami alapján lokalizálható a tribarrel mikropipetta végének pontos 

helye (D) Tirozin-hydroxiláz immunoreaktív axonok normál eloszlása kontroll agyból 

szármató metszeten a vmPFC területén. (E) Tirozin-hydroxiláz immunoreaktív axonok 

eloszlása 6-OHDA-val károsított agyból származó metszeten, ugyanazon területen. A skála 

100 μm hosszúságot jelöl. 
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4.2. Magatartási vizsgálatok 

4.2.1. Testsúly 

 A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA lézióját követő 20 nap testsúlyváltozásait a 10. 

ábra mutatja. Az adatokat ismételt méréses kétszempontos varianciaanalízissel elemezve 

szignifikáns különbséget találtunk a napok között [F(20,360)=32.869, p<0.001], a 

csoportok között [F(2,18)=5.132, p<0.05], valamint a napok és csoportok közötti 

interakcióban is [F(40,360)=6.570, p<0.001]. A post hoc teszt kimutatta, hogy a KA 

csoportba tartozó állatok testsúlya szignifikánsan kisebb volt a műtét utáni első 7 napban a 

CO patkányokhoz képest (1-7. napok, KA vs. CO: p<0.01). A KA állatcsoport átlagos 

testsúlya a műtétet követő 8. naptól kezdődően már elérte a CO állatok átlagértékét (8-20. 

napok, KA vs. CO: n.s.). A 6-OHDA állatok testsúlya nem különbözött szignifikánsan a 

CO csoporttól a kísérlet teljes időtartama alatt. 

  

10. ábra 

A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA mikrolézióját követő testsúlyváltozások. A grafikon a 

csoportok átlagát (± S.E.M.) tünteti fel a műtétet megelőző 3 nap átlagos testsúlyához 

képest, %-ban kifejezve. A szimbólumok a CO csoporttól való szignifikáns eltérést 

mutatják (# # p<0.01). 
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4.2.2. Táplálék- és vízfelvétel  

 A 11. ábra a kísérleti állatok vmPFC agyterületének kainsavas vagy 6-OHDA 

lézióját követő 20 nap táplálékfelvételének változásait szemlélteti. Az adatokat 

statisztikailag kielemezve az ismételt méréses kétszempontos varianciaanalízis azt mutatta, 

hogy szignifikáns különbség áll fenn az egyes napok [F(22,396)=11.212, p˂0.001], 

valamint a csoportok között [F(2,18)=7.151, p˂0.001]. Szignifikáns különbség mutatkozott 

továbbá a napok és csoportok közötti interakcióban is [F(44,396)=8.108, p˂0.01]. A post 

hoc teszt rávilágított arra is, hogy a KA csoport szignifikánsan kevesebb tápot fogyasztott a 

neurotoxikus műtét utáni 1. napon (p<0.01) a CO állatokhoz képest, viszont  szignifikánsan 

több tápot ettek a 4-11. napokon (4. napon: p<0.01; 5. napon: p<0.05; 6-10. napokon: 

p<0.01; 11. napon: p<0.05).  

 A vízfelvételi adatokat elemezve, a kétszempontos ismételt méréses ANOVA 

kimutatta, hogy szignifikáns különbség áll fenn az egyes napok között [F(20,360)=76.439, 

p˂0.0001], de a csoportok között nincs kimutatható különbség [F(2,18)=3.215, n.s.]. Az 

analízis szignifikáns különbséget talált a napok és csoportok közötti interakcióban 

[F(40,360)=3.047, p˂0.0001].  

 

11. ábra 

A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA mikrolézióját követő táplálékfelvétel. A napi 

elfogyasztott táp mennyiségét grammban, a kísérleti állatok aznapi testtömegének 100 

grammjára normalizáltuk. A szimbólumok a CO csoporttól való szignifikáns eltérést 

mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 
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4.2.3. Fiziológiás terheléses vizsgálatok 

 4.2.3.1. Fiziológiás (0.15 M) NaCl oldat i.p. injekciója utáni folyadékfelvétel 

 A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA léziójának hatását a fiziológiás NaCl oldat (0.15 

M, 20 ml/) i.p. injekcióját követő vízfelvételre a 12. ábra szemlélteti. Az adatok 

egyszempontú varianciaanalízissel történő feldolgozása kimutatta, hogy nincs szignifikáns 

különbség a kísérleti csoportok között sem a 4 órás [F(2,30)=0.302, n.s.], a 6 órás 

[F(3,30)=0.693, n.s.] és a 24 órás [F(2,30)=0.549] vízfelvételben sem.  

 

12. ábra 

Fiziológiás (0.15 M) NaCl oldat i.p.injekcióját követő vízfelvételek CO, illetve KA vagy 6-

OHDA állatcsoportokban. A grafikon az injekciót követő 4., 6. és 24. órában mért 

vízfelvételek átlagértékeit szemlélteti. 

 

 4.2.3.2. Hipertóniás (1 M) NaCl oldat i.p. injekciója utáni folyadékfelvétel 

 A vmPFC KA vagy 6-OHDA léziójának hatását az 1 M NaCl oldat i.p. injekcióját 

követően a 13. ábra mutatja. A kísérleti adatokat egyszempontos varianciaanalízissel 

elemezve azt tapasztaltuk, hogy nem volt szignifikáns különbség sem a 4 órás 

vízfelvételben [F(2,30)=2.811, n.s.], sem a 24 órás vízfelvételben [F(2,30)=2.721, n.s.]. A 6 

órás vízfelvétel adatait elemezve viszont szignifikáns különbséget tárt fel a statisztikai teszt 

[F(2,30)=3.494, p<0.05). A post hoc teszt eredménye szerint a KA csoport állatai 
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szignifikánsan több vizet ittak az injekció utáni 6. órában, mint a CO állatok (CO vs. KA, 6. 

óra: p<0.05). 

 

13. ábra 

Hipertóniás (1 M) NaCl oldat i.p.injekcióját követő vízfelvételek CO, KA és 6-OHDA 

állatcsoportokban. A grafikon az injekciót követő 4., 6. és 24. órában mért 

folyadékfelvételek átlagértékeit szemlélteti. A szimbólum a CO csoporttól való szignifikáns 

eltérést mutatja egy ülésen belül (# p<0.05). 

 

4.2.4. Általános aktivitás és mozgás-sztereotípiák vizsgálata open field tesztben 

 A vmPFC KA vagy 6-OHDA léziójának hatását az általános aktivitásra és a 

fajspecifikus sztereotíp magatartási mintákra a 14. és 15. ábrák illusztrálják. Az általános 

aktivitás mérésénél regisztrált adatok egyszempontos varianciaanalízissel való elemzése 

kimutatta, hogy az egyes állatcsoportok között nincs szignifikáns különbség 

[F(2,46)=1.215, n.s.].  A fajspecifikus magatartási minták adatainak egyszempontos 

varianciaanalízissel történő elemzése szerint a vmPFC KA vagy 6-OHDA mikrolézióját 

követően nem jelent meg szignifikáns különbség sem az ágaskodásban [F(2,46)=0.834, 

n.s.], sem a tisztálkodásban [F(2,46)=0.426, n.s.], sem a szaglászásban [F(2,46)=0.220, 

n.s.], sem a megdermedésében [F(2,46)=0.810, n.s.], valamint a bolusok számában sem 

[F(2,46)=1.171, n.s.]. 
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14. ábra 

Általános aktivitás vizsgálata CO állatoknál és a vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA léziója 

után. Az általános aktivitást a keresztezések számában (a vizsgálat 3 perce alatti, az open 

field doboz alján lévő 4x4 cm-es négyzetekbe való belépések száma) fejeztük ki és 

ábrázoltuk.  

 

 

15. ábra 

Fajspecifikus magatartási minták megjelenési gyakorisága open field tesztben CO 

állatoknál és a vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA léziója után.  
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4.2.5. Íz-preferencia vizsgálatok kétüveges teszttel 

  4.2.5.1.  250 mM glükóz preferenciája vízzel szemben 

  A vizsgálat során mindhárom állatcsoport hasonló preferenciát mutatott a 250 mM 

glükóz oldatra vízzel szemben (16. ábra). A többszempontos ismételt méréses 

varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki a folyadékfelvételek között 

[F(1,34)=42.322, p<0.0001], de nem talált szignifikáns különbséget a csoportok között 

[F(2,34)=0.816, n.s.]. Az analízis nem mutatott ki szignifikáns különbséget az 

interakcióban sem [F(2,34)=0.27, n.s.]. Amikor csak a 250 mM glükóz oldat fogyasztásokat 

hasonlítottuk össze kétszempontos ismételt méréses varianciaanalízissel, szignifikáns 

különbséget találtunk a napok között [F(3,51)=4.877, p<0.01), viszont a csoportok között 

nem volt szignifikáns különbség [F(2,17)=0.289, n.s.], ahogy az interakcióban sem 

[F(6,51)=0.568, n.s.]. A preferencia értékét az irodalomban is használt számítással 

határoztuk meg: 4 napi 250 mM glükózfelvétel mennyisége/4 napi teljes folyadékfelvétel. 

A preferencia értékeket elemezve az egyfaktoros ANOVA nem talált különbséget a 

csoportok között [F(2,17)=1.241, n.s.] (17. ábra) 

 

16. ábra 

A vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA lézióját követő folyadékfelvételi értékek kétüveges 

tesz vizsgálata során. Az egyik üveg 250 mM glükózt, a másik vizet tartalmazott. 
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17. ábra  

A 250 mM glükóz oldat vízzel szembeni preferencia értékei a vmPFC kainsavas, illetve 6-

OHDA lézióját követően.  

 

  4.2.5.2.  500 mM glükóz preferenciája vízzel szemben  

 Az 500 mM glükóz oldatra mindhárom kísérleti állatcsoportban kialakult a 

preferencia vízzel szemben, de különböző mértékben (18. ábra). A többszempontos 

ismételt méréses varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki a folyadékfelvételek 

között [F(1,34)=194.927, p<0.0001] és a csoportok között [F(2,34)=5.911, p<0.001], 

valamint az interakcióban is [F(2,34)=11.334, p<0.0001]. Amikor csak az 500 mM glükóz 

felvételeket elemeztük kétszempontos ismételt méréses varianciaanalízissel, nem találtunk 

szignifikáns eltérést a napok között [F(3,51)=1.305, n.s.], viszont szignifikáns különbség 

mutatkozott a csoportok között [F(2,17)=10.472, p<0.005]. Az interakcióban az analízis 

szignifikáns különbséget nem talált [F(6,51)=1.404, n.s.]. A post hoc teszt kimutatta, hogy 

a 6-OHDA kezelt állatok szignifikánsan több 500 mM glükóz oldatot fogyasztottak, mint a 

CO csoport tagjai a vizsgálat 2., 3. és 4. napján (2. nap: 6-OHDA vs. CO: p<0.05; 3. és 4. 

nap:  p<0.01). A KA lézió után nem változott meg az állatok preferenciája az 500 mM 

glükóz oldatra. A preferencia értékét a következőképpen határoztuk meg: 4 napi 500 mM 

glükózfelvétel mennyisége/4 napi teljes folyadékfelvétel. A preferencia értékeket elemezve 

az  egyszempontos ANOVA analízis szignifikáns különbséget mutatott ki a csoportok 

között [F(2,17)=8.691, p<0.01]. A post hoc teszt azt mutatta, hogy a 6-OHDA állatcsoport 
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szignifikánsan magasabb preferenciát mutat a CO vagy KA csoportokhoz képest (6-OHDA 

vs. CO: p<0.05; 6-OHDA vs KA: p<0.05) (19. ábra). 

 

18. ábra 

A vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA lézióját követő folyadékfelvételi értékek kétüveges 

tesz vizsgálata során. Az egyik üveg 500 mM glükózt, a másik vizet tartalmazott. A 

szimbólumok a CO csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 

 

19. ábra  

Az 500 mM glükóz oldat vízzel szembeni preferencia értékei a vmPFC kainsavas, illetve 6-

OHDA lézióját követően. A szimbólum a CO és KA csoportoktól való szignifikáns eltérést 

mutatja (# # p<0.01). 
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  4.2.5.3. 10 mM szacharin preferenciája vízzel szemben 

 A többszempontos ismételt méréses varianciaanalízis kimutatta, hogy a 

folyadékfelvételek között nincs szignifikáns különbség [F(1,34)=2.733, n.s.], viszont 

szignifikáns különbség áll fenn a csoportok között [F(2,34)=7.557, p<0.01] (20 ábra). Az 

analízis szignifikáns interakciót mutatott ki a folyadékok és csoportok között 

F[2,34)=21.752, p<0.001]. Amikor csak a szacharin fogyasztásokat hasonlítottuk össze, a 

kétszempontos ismételt méréses ANOVA nem mutatott ki szignifikáns különbséget a napok 

között [F(3,51)=0.574, n.s.], viszont szignifikáns eltérés volt a csoportok között 

[F(2,17)=30.083, p<0.001], valamint az interakcióban is [F(6,51)=4.589, p<0.005]. A post 

hoc teszt szignifikáns különbséget talált az 1 – 4. napokon a 6-OHDA és CO csoportok 

szacharin fogyasztása között (6-OHDA vs. CO,  1. nap: p<0.05, 2-4. napokon p<0.01). A 

preferencia értékét a következőképpen határoztuk meg: 4 napi 10 mM szacharinfelvétel 

mennyisége/4 napi teljes folyadékfelvétel. Az egyszempontos ANOVA analízis 

szignifikáns különbséget mutatott ki a csoportok között [F(2,17)=7.896, p<0.01]. A post 

hoc teszt szerint a 6-OHDA állatcsoport szignifikánsan  magasabb preferenciát mutatott a 

CO vagy KA csoportokhoz képest (6-OHDA vs. CO: p<0.01; 6-OHDA vs KA: p<0.05) 

(21. ábra). 

 

20. ábra 

A vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA lézióját követő folyadékfelvételi értékek kétüveges 

tesz vizsgálata során. Az egyik üveg 10 mM szachaint, a másik vizet tartalmazott. A 

szimbólumok a CO csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 
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21.  ábra  

Az 10 mM szacharin oldat vízzel szembeni preferencia értékei a vmPFC kainsavas, illetve 

6-OHDA lézióját követően. A szimbólum a CO csoporttól való szignifikáns eltérést mutatja 

(# # p<0.01). 

 

  4.2.5.4.  Preferencia vizsgálata 500 mM glükóz és 10 mM szacharin között 

 A többszempontos ismételt méréses varianciaanalízis szignifikáns különbséget talált 

a folyadékfelvételek között [F(1,34)=12.428, p<0.005], de nem talált különbséget a 

csoportok között [F(2,34)=2.349, n.s.] (22. ábra).  A csoportok és folyadékfelvételek 

közötti interakcióban is szignifikáns eltérés mutatkozott [F(2,34)=5.081, p<0.05]. Amikor 

csak az 500 mM glükóz felvételeket elemeztük kétszempontos ismételt méréses 

varianciaanalízissel, nem találtunk szignifikáns eltérést a napok között [F(3,51)=1.424, 

n.s.], viszont szignifikáns különbség mutatkozott a csoportok között [F(2,17)=5.187, 

p<0.05]. Az interakcióban az analízis szignifikáns különbséget nem talált [F(6,51)=0.263, 

n.s.]. A post hoc teszt azt mutatta, hogy szignifikáns különbség van a vizsgálat 3. és 4. 

napjain a CO és 6-OHDA csoportok között (3. napon: p<0.05; 4. napon: p<0.01). A 

preferencia értékét a következőképpen határoztuk meg: 4 napi 500 mM glükózfelvétel 

mennyisége/4 napi teljes folyadékfelvétel (500 mM glükóz + 10 mM szacharin). Az 

egyszempontos ANOVA analízis szignifikáns különbséget mutatott a csoportok között 

[F(2,17)=3.761, p<0.05]. A post hoc teszt azt mutatta, hogy a 6-OHDA állatcsoport 

szignifikánsan magasabb preferenciát mutat az 500 mM glükózra, mint a CO csoport (6-

OHDA vs. CO: p<0.05) (23. ábra). 
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22. ábra 

A vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA lézióját követő folyadékfelvételi értékek kétüveges 

tesz vizsgálata során. Az egyik üveg 500 mM glükózt, a másik 10 mM szacharint 

tartalmazott. A szimbólumok a CO csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; 

# # p<0.01). 

 

23. ábra  

Az 500 mM glükóz oldat 10 mM szacharinnal szembeni preferencia értékei a vmPFC 

kainsavas, illetve 6-OHDA lézióját követően. A szimbólum a CO csoporttól való 

szignifikáns eltérést mutatja (# p<0.05). 
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4.2.6. Íz-reaktivitási teszt 

 4.2.6.1. Glükóz 

Ingesztív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy szignifikáns 

különbség áll fenn a csoportok (F[2,88]=44.544, p<0.0001), valamint a koncentrációk 

között (F[3,88]=15.829, p<0.0001), de nincs szignifikáns eltérés a csoportok és 

koncentrációk közötti interakcióban (F[6,88]=2.005, n.s.). A post hoc tesztek feltárták, 

hogy a 6-OHDA csoport szignifikánsan több ingesztív választ adott az 500 mM (p<0.01), a 

750 mM (p<0.01) és az 1000 mM (p<0.01) koncentrációjú glükóz oldatokra, mint a CO 

állatok (24. A ábra). A KA csoport viszont csak a 750 mM glükóz oldatra mutatott 

szignifikánsan több ingesztív választ (p<0.05). A post hoc tesztek további eredményei 

szerint csak a CO és 6-OHDA csoportokba tartozó patkányok mutattak koncentrációfüggő 

válaszokat az ingesztív válaszok számát tekintve. A CO állatok szignifikánsan több választ 

adtak az 1000 mM glükózra a 250 mM glükózhoz képest (p<0.05). A 6-OHDA csoportban 

szignifikánsan több válasz mutatkozott a 750 mM és az 1000 mM koncentrációjú glükóz 

oldatokra, mint a 250 mM és az 500 mM (250 mM vs. 750 mM: p<0.01; 250 mM vs. 1000 

mM: p<0.01; 500 mM vs. 1000 mM: p<0.05; 500 mM vs. 750 mM: p<0.05) glükóz 

oldatokra. Az összes glükóz oldatra adott választ vizsgálva a többszörös összehasolító 

(multiple comparison) analízis kimutatta továbbá, hogy a kainsavval vagy 6-OHDA-val 

kezelt patkányok szignifikánsan több ingesztív választ mutattak a glükóz oldatokra, mint a 

CO állatok (CO vs. 6-OHDA: p<0.0001; 6-OHDA vs. KA: p<0.0001). 

Rejektív válaszok. A glükóz oldatok mindhárom kísérleti állatcsoportban kevés rejektív 

választ váltottak ki (24. B ábra). A kétszempontos varianciaanalízis nem mutatott ki 

szignifikáns különbséget a koncentrációk között (F[3,88]=0.868, n.s.), de szignifikáns 

eltérést mutatott a csoportok között (F[2,88]=7.930, p<0.01). A koncentrációk és csoportok 

közötti interakcióban nem volt szignifikáns különbség (F[6,88]=0.746, n.s.). A post hoc 

tesztek kimutatták, hogy a KA csoport tagjai szignifikánsan kevesebb rejektív választ adtak 

a 750 mM glükóz oldatra, mint a CO állatok  (KA vs. CO: p<0.05). Az összes glükóz 

oldatra adott választ vizsgálva a többszörös összehasolító analízis kimutatta továbbá azt is, 

hogy a KA és 6-OHDA csoportokba tartozó állatok szignifikánsan kevesebb rejektív 

választ adtak, mint a kontroll patkányok (CO vs. KA: p<0.01 CO vs. 6-OHDA: p<0.01). 

Általános motoros aktivitás. A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA mikroléziója nem 

befolyásolta az általános aktivitást a glükóz oldatok intraorális infúziója során (24. C ábra). 
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A kétszempontos varianciaanalízis nem mutatott ki szignifikáns különbséget sem a 

csoportok (F[2,88]=0.805, n.s.), sem a koncentrációk között (F[3,88]=1.294, n.s.) és nem 

volt szignifikáns különbség az interakcióban sem (F[6,88]=0.122, n.s.). 

Passzivitás. A mozdulatlanságban és mimikai válaszok teljes hiányában eltöltött 

időtartamok adatait elemezve a kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget 

mutatott ki a  koncentrációk között (F[3,88]=4.395, p<0.01) (24. D ábra). Nem volt viszont 

kimutatható különbség sem a csoportok között (F[2,88]=0.164, n.s.), sem az interakcióban 

(F[6,88]=0.613, n.s.). 

 

24. ábra 

Az ingesztív válaszok száma (A), a rejektív válaszok száma (B), az általános motoros 

aktivitás (C) és a passzivitás időtartama (D) különböző koncentrációjú glükóz oldatok 

intraorális infúziója során. Az egyes grafikonok alatti számok a glükóz oldatok 
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koncentrációját jelölik (250mM, 500 mM, 750 mM, 1000 mM). A szimbólumok a CO 

csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 

 

4.2.6.2. Szacharin 

Ingesztív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy szignifikáns 

különbség áll fenn a csoportok között (F[2,88]=15.604, p<0.0001) és a koncentrációk 

között (F[3,88]=9.133, p<0.0001), valamint szignifikáns a koncentrációk és a csoportok 

közötti interakció is (F[6,88]=5.524, p<0.0001). A post hoc tesztek felfedték, hogy a KA és 

a 6-OHDA csoportok szignifikánsan több ingesztív választ adtak a 100 mM (CO vs. KA: 

p<0.01; CO vs. 6-OHDA: p<0.01) és az 1000 mM (CO vs. KA: p<0.01; CO vs. 6-OHDA: 

p<0.01) koncentrációjú szacharin oldatokra, mint a CO állatok (25. A ábra). Mindhárom 

állatcsoport koncentrációfüggő válaszokat mutattott. Míg a CO csoportnak a 

legkellemesebb az 1 mM szacharin oldat volt, addig a lézión átesett állatok (KA vagy 6-

OHDA) legízletesebbnek a magasabb koncentrációjú (100 mM és 1000 mM) szacharin 

oldatokat ítélték. Ezt a post hoc teszt is igazolta: a CO állatok szignifikánsan kevesebb 

ingesztív választ adtak az 1000 mM szacharinra, mint az 1 mM szacharin oldatra (p<0.05). 

A KA csoportba tartozó patkányok szignifikánsan több választ adtak az 1 mM (p<0.05), a 

100 mM (p<0.01) és az 1000 mM (p<0.01) koncentrációjú szacharin oldatokra, mint a 10 

mM szacharinra. A 6-OHDA állatok a legtöbb ingesztív választ szintén a 100 mM és 1000 

mM szacharin oldatokra adták (1 mM vs. 100 mM: p<0.05; 1 mM vs. 1000 mM: p<0.01; 

10 mM vs. 1000 mM: p<0.05). Az összes szacharin oldatra adott választ vizsgálva a 

többszörös összehasonlító analízis kimutatta továbbá azt is, hogy a KA és 6-OHDA 

csoportokba tartozó állatok összességében szignifikánsan több ingesztív választ adtak a 

szacharin 4 oldatára, mint a CO patkányok (CO vs. KA: p<0.01 CO vs. 6-OHDA: p<0.01). 

Rejektív válaszok. A szacharin oldatok mindhárom kísérleti állatcsoportban, hasonlóan a 

glükózhoz viszonylag kevés rejekív választ váltottak ki (25. B ábra). A kétszempontos 

varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki a csoportok között (F[2,88]=6.143, 

p<0.01), de nem volt szignifikáns eltérés a koncentrációk között (F[3,88]=1.557, n.s.). A 

csoportok és a koncentrációk közötti interakcióban szintén nem volt kimutatható különbség 

(F[6,88]=0.934, n.s.). A post hoc teszt szerint a 6-OHDA csoport szignifikánsan (p<0.01) 

kevesebb rejektív választ adott a legnagyobb koncentrációjú, 1000 mM szacharinra, mint a 

CO állatok. Mind a 4 szacharin oldatra adott választ vizsgálva, a többszörös összehasonlító 

analízis kimutatta azt is, hogy a 6-OHDA állatcsoport összességében szignifikánsan 
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kevesebb rejektív választ adott a szacharin oldatokra, mint a CO csoportba tartozó 

patkányok (CO vs. 6-OHDA: p<0.01). 

Általános motoros aktivitás. A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA mikroléziója nem 

befolyásolta az általános aktivitást a szacharin oldatok intraorális infúziója során (25. C 

ábra). A kétszempontos varianciaanalízis nem mutatott ki szignifikáns különbséget sem a 

csoportok (F[2,88]=1.502, n.s.), sem a koncentrációk között (F[3,88]=0.292, n.s.) és nem 

volt szignifikáns különbség az interakcióban sem (F[6,88]=0.894, n.s.). 

Passzivitás. A mozdulatlanságban és mimikai válasz teljes hiányában eltöltött időtartamok 

adatait elemezve a kétszempontos varianciaanalízis nem mutatott szignifikáns különbséget 

a koncentrációk között (F[3,88]=1.557, n.s.) (25. D ábra). A csoportok között a teszt 

szignifikáns különbséget állapított meg a vizsgálat egészét tekintve (F[2,88]=6.143, 

p<0.01), de az egyes koncentrációkat nézve nem volt különbség. A koncentrációk és 

csoportok közötti interakcióban nem volt kimutatható eltérés (F[6,88]=0.934, n.s.). 
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25. ábra 

Az ingesztív válaszok száma (A), a rejektív válaszok száma (B), az általános motoros 

aktivitás (C) és a passzivitás időtartama (D) különböző koncentrációjú szacharin oldatok 

intraorális infúziója során. Az egyes grafikonok alatti számok a szacharin oldatok 

koncentrációját jelölik (1 mM, 10 mM, 100 mM, 1000 mM). A szimbólumok a CO 

csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# # p<0.01). 

 

4.2.6.3. NaCl 

Ingesztív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy szignifikáns 

különbség áll fenn a csoportok között (F[2,88]=17.227, p<0.0001) és a koncentrációk 

között (F[3,88]=19.159, p<0.0001), de nem volt kimutatható különbség a koncentrációk és 

a csoportok közötti interakcióban (F[6,88]=1.334, n.s.). A post hoc tesztek szerint a KA 
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csoport szignifikánsan több ingesztív választ adott az 1000 mM (CO vs. KA: p<0.01) és az 

1500 mM (CO vs. KA: p<0.05) koncentrációjú NaCl oldatokra, mint a CO állatok (26. A 

ábra). A NaCl oldat koncentrációjának növekedésével arányosan csökkent az állatok 

ingesztív válaszainak száma. Mindhárom kísérleti állatcsoport a legtöbb ingesztív választ az 

50 mM NaCl-ra adta, míg a legkevesebbet az 1500 mM NaCl oldatra. A post hoc teszt 

igazolta, hogy a CO csoport szignifikánsan kevesebb ingesztív választ mutatott az 1000 

mM és 1500 mM NaCl oldatokra, mint az 50 mM oldatra (1000 mM vs. 50 mM: p<0.01; 

1500 mM vs. 50 mM: p<0.01), valamint kevesebbet reagált az 1500 mM, mint a 100 mM 

NaCl oldatra (100 mM vs. 1500 mM: p<0.01). A KA és 6-OHDA csoportokban csak az 50 

mM és 1500 mM NaCl oldatokra adott válaszok között volt szignifikáns különbség (KA: 

p<0.01; 6-OHDA: p<0.05). Az összes NaCl oldatra adott választ elemezve, a többszörös 

összehasonlító analízis kimutatta továbbá azt is, hogy a KA csoportba tartozó állatok 

összességében szignifikánsan több ingesztív választ adtak a szacharin 4 oldatára, mint a CO 

és 6-OHDA csoportokba tartozó patkányok (CO vs. KA: p<0.01 KA vs. 6-OHDA: p<0.01). 

Rejektív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki 

a csoportok között (F[2,88]=15.155, p<0.0001), valamint a koncentrációk között 

(F[3,88]=9.995, p<0.0001) (26. B ábra). A csoportok és a koncentrációk közötti 

interakcióban szintén szignifikáns különbség volt kimutatható (F[6,88]=8.559, p<0.0001). 

A post hoc teszt szerint a KA és 6-OHDA csoportok szignifikánsan kevesebb rejektív 

választ adtak a legnagyobb koncentrációjú, 1500 mM NaCl oldatra, mint a CO állatok (CO 

vs. KA: p<0.01; CO vs. 6-OHDA: p<0.01). Mind a 4 NaCl oldatra adott összes választ 

elemezve, a többszörös összehasonlító analízis kimutatta azt is, hogy a CO állatcsoport 

összességében szignifikánsan több rejektív választ adott a NaCl oldatokra, mint a KA vagy 

6-OHDA csoportokba tartozó patkányok (CO vs. KA: p<0.01; CO vs. 6-OHDA: p<0.01). 

Általános motoros aktivitás. A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA mikroléziója nem 

befolyásolta az általános aktivitást a NaCl oldatok intraorális infúziója során (26. C ábra). 

A kétszempontos varianciaanalízis nem mutatott ki szignifikáns különbséget sem a 

csoportok (F[2,88]=2.082, n.s.), sem a koncentrációk között (F[3,88]=0.097, n.s.) és nem 

volt szignifikáns különbség az interakcióban sem (F[6,88]=1.372, n.s.). 

Passzivitás. A mozdulatlanságban és mimikai válasz teljes hiányában eltöltött időtartamok 

adatait elemezve a kétszempontos varianciaanalízis nem mutatott szignifikáns különbséget 

a csoportok között (F[2,88]=2.283, n.s.), csak a koncentrációk között állapított meg 
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szignifikáns különbséget (F[3,88]=3.909, p<0.05) (26. D ábra). A koncentrációk és 

csoportok közötti interakcióban nem volt kimutatható eltérés (F[6,88]=0.904, n.s.). 

 

26. ábra 

Az ingesztív válaszok száma (A), a rejektív válaszok száma (B), az általános motoros 

aktivitás (C) és a passzivitás időtartama (D) különböző koncentrációjú NaCl oldatok 

intraorális infúziója során. Az egyes grafikonok alatti számok az NaCl oldatok 

koncentrációját jelölik (50 mM, 100 mM, 1000 mM, 1500 mM). A szimbólumok a CO 

csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 

 

4.2.6.4. Citromsav 

Ingesztív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy szignifikáns 

különbség áll fenn a csoportok között (F[2,88]=21.117, p<0.001) és a koncentrációk között 

(F[3,88]=3.841, p<0.05), de az interakciók között nem volt különbség (F[6,88]=1.161, n.s.) 
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(27. A ábra). A post hoc teszt kimutatta, hogy a 6-OHDA kezelt állatok szignifikánsan 

kevesebb ingesztív választ adtak az 1 mM, a 10 mM és a 100 mM koncentrációjú citromsav 

oldatokra, mint a CO csoport (CO vs. 6-OHDA: 1 mM: p<0.05, 10 mM: p<0.01, 100 mM: 

p<0.05). A post hoc teszt kimutatta azt is, hogy csak a 6-OHDA csoportban volt 

koncentrációfüggő változás, ugyanis szignifikánsan kevesebb ingesztív reakciót mutattak 1 

mM citromsavra, mint a 0.1 mM citromsav oldatra (p<0.05). A többszörös összehasonlító 

analízis kimutatta, hogy a 6-OHDA állatok összességében szignifikánsan kevesebb 

ingesztív választ adtak a citromsav oldatokra, mint a CO csoport (p<0.0001). 

Rejektív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki 

a csoportok között (F[2,88]=4.628, p<0.05) és a koncentrációk között (F[3,88]=3.752, 

p<0.05), de az interakcióban szignifikáns eltérés nem volt kimutatható (F[6,88]=2.054, n.s.) 

(27. B ábra). A post hoc tesztek szerint egyedül a 100 mM citromsav oldatra reagáltak 

eltérően a csoportok, mégpedig a KA csoport szignifikánsan több rejektív választ mutatott, 

mint a CO vagy 6-OHDA csoportok (KA vs. CO: p<0.05; KA vs. 6-OHDA: p<0.005). A 

koncentrációk között a KA csoportban szignifikáns különbséget találtunk, a patkányok több 

rejektív választ adtak a legnagyobb koncentrációjú 100 mM citromsav oldatra, mint a többi 

három oldatra (100 mM vs. 0.1 mM vagy 1 mM vagy 10 mM: p<0.05). Mind a 4 oldatra 

adott összes választ elemezve, a többszörös összehasonlító analízis kimutatta azt is, hogy a 

KA állatcsoport összességében szignifikánsan több rejektív választ adott, mint a CO vagy 

6-OHDA csoportokba tartozó patkányok (KA vs. CO: p<0.05; KA vs. 6-OHDA: p<0.05). 

Általános motoros aktivitás. Az általános motoros aktivitás tekintetében nem volt 

különbség az állatcsoportok között (27. C ábra). A kétszempontos varanciaanalízis 

kimutatta, hogy a koncentrációk között van szignifikáns különbség (F[3,88]=5.518, 

p<0.005), de a csoportok között nincs eltérés (F[2,88]=0.151, n.s.) Az analízis az 

interakciók között sem mutatott ki szignifikáns eltérést (F[6,88]=0.928, n.s.). A post hoc 

teszt kimutatta, hogy a CO csoport aktivitása szignifikánsan nagyobb volt a 100 mM mM 

citromsav infúziója alatt a 10 mM citomsav infúziójához képest (p<0.005). 

Passzivitás. A kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki a 

koncentrációk (F[3,88]=15.710, p<0.001) és a csoportok között (F[2,88]=7.224, p<0.005), 

de nem talált szignifikáns eltérést az interakciók között (F[6,88]=1.176, n.s.) (27. D ábra). 

A post hoc teszt azt mutatta, hogy a KA állatok szignifikánsan kevesebb időt töltenek 

passzivitásban, mint a CO csoport tagjai (p<0.05) a 10 mM koncentrációjú citromsav 
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infúziója alatt. A post hoc teszt kimutatta azt is, hogy csak a CO és 6-OHDA csoportok 

mutattak koncentráció-függő változásokat (CO csoporton belül: 0.1 mM vs. 1 mM vagy 10 

mM citromsav és 1 mM vs. 100 mM citromsav: p<0.05; 6-OHDA csoporton belül: 0.1 mM 

vs. 1 mM vagy 10 mM citromsav: p<0.05). 

 

 

27. ábra 

Az ingesztív válaszok száma (A), a rejektív válaszok száma (B), az általános motoros 

aktivitás (C) és a passzivitás időtartama (D) különböző koncentrációjú citromsav oldatok 

intraorális infúziója során. Az egyes grafikonok alatti számok a citromsav oldatok 

koncentrációját jelölik (0.1 mM, 1 mM, 10 mM, 100 mM). A szimbólumok a CO csoporttól 

való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 
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4.2.6.5. Kinin 

Ingesztív válaszok. A kinin oldatok viszonylag kevés ingesztív választ váltottak ki 

mindhárom állatcsoportban. A kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy 

szignifikáns különbség áll fenn a csoportok között (F[2,88]=7.143, p<0.01) és a 

koncentrációk között (F[3,88]=24.079, p<0.001), de az interakciók között nem volt 

különbség (F[6,88]=1.927, n.s.) (28. A ábra). A post hoc teszt kimutatta, hogy a 6-OHDA 

kezelt állatok szignifikánsan kevesebb ingesztív választ adtak a 0.125 mM kinin oldatra, 

mint a CO állatok (CO vs. 6-OHDA: p<0.01). A post hoc tesztek kimutatták továbbá, hogy 

a CO és KA csoportok szignifikánsan kevesebb ingesztív választ adtak a 0.25 mM, az 1.25 

mM és a 2.5 mM kinin oldatokra a  0.125 mM kinin oldathoz képest (0.125 mM vs. 0.25 

mM: p<0.001; 0.125 mM vs. 1.25 mM: p<0.001; 0.125 mM vs. 2.5 mM: p<0.001). 

Rejektív válaszok. A kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki 

a csoportok között (F[2,88]=29.058, p<0.001), és a koncentrációk között (F[3,88]=6.202, 

p<0.01) de az interakcióban szignifikáns eltérés nem volt kimutatható (F[6,88]=0.985, n.s.) 

(28. B ábra). A post hoc tesztek szerint a KA csoport szignifikánsan több rejektív választ 

adott a két nagyobb koncentrációjú, az 1.25 mM (CO vs. KA: p<0.05) és 2.5 mM (CO vs. 

KA: p<0.01) kinin oldatokra, mint a CO csoport. A post hoc tesztek fényt derítettek arra is, 

hogy csak a KA csoport mutatott koncentrációfüggő válaszokat kininre. Ezek szerint 

szignifikánsan több rejektív választ adtak a legnagyobb koncentrációjú, 2.5 mM-os kininre, 

mint a 0.25 mM-os kinin oldatra  (p<0.05). Mind a 4 kinin oldatra adott összes választ 

elemezve, a többszörös összehasonlító analízis kimutatta azt is, hogy a KA állatcsoport 

összességében szignifikánsan több rejektív választ adott a kinin oldatokra, mint a CO vagy 

6-OHDA csoportokba tartozó patkányok (CO vs. KA: p<0.001; KA vs. 6-OHDA: 

p<0.001). 

Általános motoros aktivitás. Az általános motoros aktivitás tekintetében nem volt 

különbség az állatcsoportok között (28. C ábra). A kétszempontos varanciaanalízis 

kimutatta, hogy sem a koncentrációk között (F[3,88]=1.558, n.s.), sem a kezelések között 

(F[2,88]=0.890, n.s.) szignifikáns eltérés nem mutatkozott. Az analízis az interakciók 

között sem mutatott ki szignifikáns eltérést (F[6,88]=0.542, n.s.).  

Passzivitás. A kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki a 

koncentrációk (F[3,88]=13.557, p<0.001) és a csoportok között (F[2,88]=17.848, p<0.001), 
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de nem talált szignifikáns eltérést az interakciók között (F[6,88]=1.263, n.s.) (28. D ábra). 

A post hoc teszt azt mutatta, hogy a 6-OHDA-val kezelt állatok több időt töltöttek passzív 

állapotban a CO állatokhoz viszonyítva a 2.5 mM koncentrációjú kinin oldat infúziója alatt 

(CO vs. 6-OHDA: p<0.05). Ezzel szemben a KA csoport  szignifikánsan kevesebb időt 

töltött passzív állapotban  (CO vs. KA: p<0.05). A  passzivitás időtartama a kinin 

koncentrációjának emelkedésével arányosan nőtt a CO (CO: 0.125 mM vs. 0.25 mM, 1.25 

mM, 2.5 mM: p<0.05) és 6-OHDA csoportokban (6-OHDA: 0.125 mM vs. 1.25 mM, 2.5 

mM: p<0.01), míg a KA állatoknál ez nem volt megfigyelhető. A teljes passzivitást, vagyis 

a 4 kinin oldat infúziója alatti passzivitást elemezve kiderült, hogy a KA csoport 

szignifikánsan kevesebb időt töltött passzív állapotban, mint a CO patkányok (CO vs. KA: 

p<0.05). 
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28. ábra 

Az ingesztív válaszok száma (A), a rejektív válaszok száma (B), az általános motoros 

aktivitás (C) és a passzivitás időtartama (D) különböző koncentrációjú kinin oldatok 

intraorális infúziója során. Az egyes grafikonok alatti számok a kinin oldatok 

koncentrációját jelölik (0.125 mM, 0.25 mM, 1.25 mM, 2.5 mM). A szimbólumok a CO 

csoporttól való szignifikáns eltérést mutatják (# p<0.05; # # p<0.01). 
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4.2.7. Kondícionált íz-averzió 

4.2.7.1. Kondícionált íz-averzió kialakulása 

 Kísérletsorozatunkban a vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA-os léziójának hatását 

vizsgáltuk a kondícionált íz-averzió kiépülésére. Az averzió meglétére a Társítás napi és 

Tesztnapi ízoldat fogyasztások összehasonlítása alapján következtettünk. Eszerint íz-

averzió alakul ki azon esetekben, amikor a Tesztnapon fogyasztott mennyiség 

szignifikánsan kisebb, mint a Társítás napján.   

 

4.2.7.1.1. Kondícionált íz-averzó kiépítése 10 mM szacharin oldattal 

 10 mM szacharint vizsgálva, (29. ábra), a kétszempontos varianciaanalízis nem 

mutatott ki szignifikáns különbséget az állatcsoportok között (F[2,34]=2.106, n.s.), míg az 

egyes ülések között szignifikáns különbséget tapasztaltunk (F[1,34]=8.622, p<0.05). A 

csoportok és az ülések közötti interakció is szignifikánsnak mutatkozott (F[2,34]=8.549, 

p<0.005). A post hoc teszt kimutatta, hogy a CO csoportban jól kifejezett íz-averzió alakult 

ki, mivel a Tesztnapi fogyasztásuk szignifikánsan (p<0.01) kisebb volt a Társítás napján 

mért mennyiséghez viszonyítva. Ezzel szemben a KA, illetve 6-OHDA csoportokban nem 

fejlődött ki averzió, mivel megközelítőleg azonos mennyiségű szacharin oldatot ittak a 

vizsgált napokon. 

 

 

29. ábra 

Kondícionált íz-averzió kialakulásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 
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kiépítéséhez feltételes ingerként 10 mM szacharin oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és Tesztnapi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz a 

kondícionált íz-averzió kialakulását (# # p<0.01). 

 

 4.2.7.1.2. Kondícionált íz-averzó kiépítése 50 mM NaCl oldattal 

 Amikor 50 mM NaCl-oldattal társítottuk a gasztointesztinális diszkomfort érzését, 

(30. ábra), a kétszempontos varianciaanalízis alapján nem találtunk szignifikáns 

különbséget a különféle kezelésben részesült csoportok között (F[2,38]=0.535, n.s.), de 

szignifikáns különbség volt kimutatható a kísérlet egyes ülései között (F[1,38]=4.381, 

p<0.05), ugyanakkor a csoportok és az ülések közötti interakció nem volt szignifikáns 

(F[2,38]=0.715, n.s.). A post hoc analízis kimutatta, hogy a CO állatok szignifikánsan 

kevesebb NaCl-oldatot fogyasztottak a Tesztnapon, mint a Társítás napján (p<0.05), vagyis 

kialakult az íz-averziójuk, ellentétben a két, neurotoxinnal kezelt csoportba tartozó 

állatokkal (KA, illetve 6-OHDA), ahol nem volt kimutatható különbség a két nap 

fogyasztása között.  

 

 

30. ábra 

Kondícionált íz-averzió kialakulásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 50 mM NaCl-oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és Tesztnapi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz a 

kondícionált íz-averzió kialakulását (# p<0.05). 
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 4.2.7.1.3. Kondícionált íz-averzó kiépítése 10 mM citromsav oldattal 

 A 10 mM citromsav oldatra kiépített íz-averziós kísérletünk adatai (31. ábra) 

kiértékelése során a kétszempontos varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott ki a 

csoportok között (F[2,36]=12.912, p<0.0001), valamint az ülések között (F[1,36]=6.91, 

p<0.05) és szignifikáns különbség mutatkozott a csoportok és az ülések közötti 

interakcióban is (F[2,36]=4.464, p<0.05). A post hoc teszt kimutatta, hogy a CO csoportban 

jól kifejezett íz-averzó alakult ki citromsavra, mivel a Tesztnapi fogyasztásuk 

szignifikánsan (p<0.005) kisebb volt a Társítás napján mérthez képest. Ellenben a KA és 6-

OHDA csoportok állataiban nem fejlődött ki averzió, mivel a vizsgált napokon 

megközelítőleg azonos mennyiségű citromsav oldatot ittak. A post hoc tesztek kimutatták 

továbbá, hogy a KA, illetve 6-OHDA patkányok a Tesztnapon szignifikánsan nagyobb 

mennyiségű citrát oldatot fogyasztottak el, mint a CO állatok (CO vs. KA: p<0.005; CO vs. 

6-OHDA: p<0.005).  

 

 

31. ábra 

Kondícionált íz-averzió kialakulásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 10 mM citromsav oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és Tesztnapi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz a 

kondícionált íz-averzió kialakulását (# # #  p<0.005). A * szimbólum a kísérleti csoportok 

közötti szignifikáns különbségeket mutatja (** p<0.005).  
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 4.2.7.1.4. Kondícionált íz-averzó kiépítése 0.25 mM kinin oldattal 

 Amikor 0.25 mM kinint alkalmaztunk feltételes ingerként, (32. ábra), az adatok 

kiértékelése során a kétszempontos varianciaanalízis kimutatta, hogy nincs szignifikáns 

különbség a csoportok között (F[2,40]=2.031, n.s.), viszont szignifikáns különbséget 

mutatott ki az ülések között (F[1,40]=120.1, p<0.0001). A csoportok és az ülések közötti 

interakcóban viszont nem volt szignifikáns különbség (F[2,40]=0.205, n.s). A post hoc 

analízis szerint jelentős averzió fejlődött ki mindhárom kísérleti csoportban, ugyanis a 

Tesztnapon szignifikánsan kevesebb kinin oldatot fogyasztottak, mint a Társítás napján 

(Társítás vs. Teszt; CO: p<0.001, KA: p<0.001, 6-OHDA: p<0.001).  

 

32. ábra 

Kondícionált íz-averzió kialakulásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 0.25 mM kinin oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és Tesztnapi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz a 

kondícionált íz-averzió kialakulását (# # # # p<0.001).  

 

4.2.7.2. Kondícionált íz-averzió megtartása (retenciós teszt)  

 Ebben a kísérletsorozatunkban a vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA 

mikroléziójának hatását vizsgáltuk a kondícionált íz-averzió memóriából történő 

visszahívásásra. Az íz-averzió megtartási (retenciós) képességének meglétére a retenciós 

teszt (Re-teszt) és a Társításkor fogyasztott mennyiségek alapján következettünk. Eszterint 

megtartott az íz-averzió, ha a Re-teszt során szignifikánsan kevesebb fogyasztás mérhető, 

mint a Társítás napján.  
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  4.2.7.2.1. Kondícionált íz-averzó megtartása 10 mM szacharin oldattal 

 A 10 mM szacharint vizsgálva (33. ábra), a kétszempontos varianciaanalízis szerint 

szignifikáns különbség volt a csoportok között (F[2,45]=4.691, p<0.05), valamint az ülések 

között (F[2,45]=79.897, p<0.001). Szignifikáns különbség mutatkozott továbbá a csoportok 

és ülések közötti interakció tekintetében is (F[4,45]=2.706, p<0.05). A post hoc teszt 

kimutatta, hogy a CO patkányok szacharinfelvétele szignifikánsan kisebb volt a Re-teszt 

napon, mint a Társítás napján (p<0.01), ezek szerint ebben az esetben az íz-averzió 

megtartásáról van szó. Ezzel szemben a neurotoxikus lézión átesett csoportoknál ezen 

napok fogyasztásai nem különböztek, de szignifikánsan többet ittak a Re-teszt napján, mint 

a Teszt napon (Re-teszt vs. Teszt, KA: p<0.001; 6-OHDA: p<0.001), ami az íz-averzó 

megtartásának károsodására utal. A post hoc teszt analízise rávilágított arra is, hogy a Re-

teszt napján a CO és lézión átesett csoportok között is szignifikáns különbség áll fenn. 

Eszerint a KA és 6-OHDA csoportokba tartozó állatok szignifikánsan több szacharin 

oldatot ittak a Re-teszt napján, mint a CO patkányok (CO vs. KA: p<0.01; CO vs. 6-

OHDA: p<0.01). 

 

33. ábra 

Kondícionált íz-averzió megtartásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 10 mM szacharin oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és a Re-teszt napi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz 

a kondícionált íz-averzió megtartását (# # p<0.01). A * szimbólum a kísérleti csoportok 

közötti szignifikáns különbségeket mutatja egy ülésen belül (* p<0.01). 
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  4.2.7.2.2. Kondícionált íz-averzó megtartása 50 mM NaCl oldattal 

 Az 50 mM NaCl-dal végzett kísérletünkben (34. ábra) a kétszempontos 

varianciaanalízis kimutatta, hogy nem volt szignifikáns különbség a csoportok között 

(F[2,51]=1.945, n.s), de szignifikáns különbség volt megfigyelhető az ülések között 

(F[2,51]=16.911, p<0.001). A csoportok és ülések közötti interakció nem volt szignifikáns 

(F[4,51]=2.351, n.s.). A post hoc teszt analízise szerint a CO csoportba tartozó állatok a Re-

teszt során szignifikánsan kevesebb (p<0.05) NaCl-oldatot fogyasztottak a Társítás napján 

mért értékhez képest, tehát az íz-averziós információkat elő tudták hívni a memóriából. 

Ezzel szemben a neurotoxikus lézión átesett állatcsoportok Re-teszt és Társítás napi 

fogyasztásuk nem különbözött, viszont szignifikánsan több ízoldatot fogyasztottak a Re-

teszt napon, mint a Teszt napon (Re-teszt vs. Teszt, KA:  p<0.01; 6-OHDA: p<0.01), ami 

azt jelzi, hogy a neurotoxikus mikroléziók károsították a  retenciós képességet. 

 

 

 

34. ábra 

Kondícionált íz-averzió megtartásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 50 mM NaCl-oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és a Re-teszt napi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz 

a kondícionált íz-averzió megtartását (# p<0.05).  
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  4.2.7.2.3. Kondícionált íz-averzó megtartása 10 mM citromsav oldattal 

 A 10 mM citromsav esetében (35. ábra) a kétszempontos varianciaanalízis 

kimutatta, hogy a csoportok között nincs szignifikáns különbség (F[2,57]=0.611, n.s.), 

viszont az ülések között szignifikáns eltérés áll fenn (F[2,57]=30.764, p<0.0001). A 

csoportok és ülések közötti interakció nem volt szignifikáns (F[4,57]=0.195, n.s.). A post 

hoc teszt szignifikáns különbséget talált a Re-teszt és Társítás napjain fogyasztott ízoldat 

mennyisége között (Re-teszt vs. Társítás; CO: p<0.01, KA: p<0.01, 6-OHDA: p<0.01), ami 

arra utal, hogy mindhárom kísérleti állatcsoportban megmaradt az íz-averzió 

információjának memóriából történő előhívási képessége.   

 

35. ábra 

Kondícionált íz-averzió megtartásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 10 mM citromsav oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és a Re-teszt napi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz 

a kondícionált íz-averzió megtartását (# # p<0.01).  

 

 4.2.7.2.4. Kondícionált íz-averzó megtartása 0.25 mM kinin oldattal 

 A 0.25 mM kinin vizsgálata során (36. ábra) a kétszempontos varianciaanalízis 

szerint nem volt szignifikáns különbség a csoportok között (F[2,54]=0.147, n.s.), de 

szignifináns különbséget találtunk az ülések között (F[2,54]=90.837, p<0.001). A csoportok 

és ülések közötti interakció nem különbözött szignifikánsan (F[4,54]=0.366, n.s.). A post 

hoc teszt kimutatta, hogy mindhárom kísérleti állatcsoport a Re-teszt napján szignifikánsan 

kevesebb ízoldatot fogyasztott, mint a Társítás napján (Re-teszt vs. Társítás; CO: p<0.001, 

KA: p<0.001, 6-OHDA: p<0.001), ami az előhívási képesség meglétére utal. 
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36. ábra 

Kondícionált íz-averzió megtartásának vizsgálata a vmPFC bilaterális, neurotoxikus 

(kainsavas, illetve 6-OHDA-os) mikroiontoforetikus léziója után. A kondícionált íz-averzió 

kiépítéséhez feltételes ingerként 0.25 mM kinin oldatot  használtunk. A # szimbólum a 

Társítás és a Re-teszt napi folyadékfelvételek közötti szignifikáns különbségeket jelöli, azaz 

a kondícionált íz-averzió megtartását (# # # # p<0.001).  

 

4.2.8. Hedonikus eltolódás vizsgálata 

 A kondícionált íz-averzió intraorális kanüllel való kiépítése előtt mindhárom 

állatcsoportban hasonlóan magas volt az ingesztív és alacsony a rejektív válaszok száma 10 

mM szacharin oldat injektálása esetén. Az egyszempontos ANOVA statisztikai analízis 

szignifikáns különbséget nem talált az állatcsoportok között az ingesztív (F[2,17]=0.269, 

n.s) és rejektív válaszok számában (F[2,17]=1.041, n.s.). A kondícionált íz-averzió 

kiépítését követő tesztelés során az egyszempontos varianciaanalízis szignifikáns eltérést 

mutatott ki a csoportok között (F[2,17]=6.697, p<0.01). A post hoc teszt kimutatta, hogy a 

CO állatok szignifikánsan kevesebb ingesztív választ adtak, mint a KA vagy 6-OHDA 

csoportba tartozó patkányok (KA vs. CO: p<0.01; 6-OHDA vs. CO: p<0.005) (37. ábra). A 

rejektív válaszok számában nem találtunk különbséget a kísérleti csoportok között 

(F[2,17]=1.990, n.s.), ezt az ábrán nem tüntettük fel. Az ízoldat hedonikus értékelésének 

összehasonlítását kétszempontos varianciaanalízissel végeztük. Eredményeink azt mutatják, 

hogy szignifikáns különbség áll fenn az ülések (F[1,34]=95.328, p<0.0001) és a csoportok 

között (F[2,34]=45.653, p<0.0001), valamint az ülések és csoportok közötti interakcióban 
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is (F[2,34]=46.435, p<0.0001). A Tukey post hoc tesztek szignifikáns különbséget mutattak 

ki a CO és a lézión átesett állatcsoportok között. Eszerint a KA és 6-OHDA csoport állatai 

szignifikánsan kellemesebbnek értékelték a szacharin oldatot a Tesztnapon a CO 

csoporthoz képest (KA vs. CO: p<0.001; 6-OHDA vs. CO: p<0.001). Ezenkívül a CO 

állatok szignifikánsan kellemetlenebbnek ítélték meg a szacharin oldatot a Tesztnapon, 

mint a Társítás napján (CO: Társítás vs. Teszt: p<0.0001) (38. ábra). 

 

37. ábra  

Ingesztív válaszok száma a kondícionált íz-averzió kiépítését követő tesztelés alatt a 

vmPFC kainsavas, illetve 6-OHDA mikroléziója után. A * szimbólumok a CO csoporttól 

való szignifikáns különbségeket jelölik (* p<0.01; ** p<0.005). 

 

38. ábra 

A 10 mM szacharin oldat hedonikus megítélése a kondícionált íz-averzió kiépítése előtt 

(Társítás) és után (Teszt). Az ízoldat hedonikus értékének megállapításához az ingesztív 
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válaszok %-os megjelenéséből kivontuk a rejektív válaszok %-os előfordulását.  A * 

szimbólum a CO csoporttól való szignifikáns eltérést ábrázolja egy ülésen belül (**** 

p<0.001). A # szimbólum a Társítás és Teszt napi értékek közötti szignifikáns különbséget 

jelöli egy csoporton belül (# # # # p<0.001). 
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5. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE 

 

5.1. Testsúly, táplálék- és folyadékfelvétel 

 

 Jelen kísérleteink eredményei szerint a vmPFC bilaterális kainsavas vagy 6-OHDA-

os mikroléziója nem okozott súlyos testsúly-, táplálék- és vízfelvételi zavarokat. A 

kainsavas lézió után ugyan megfigyelhető átmeneti testsúlycsökkenés, de ez csak a műtétet 

követő egy hétig tartott. A normál testsúly visszaszerzésének dinamikája a lézió után 

eltérést mutat azon irodalmi adatoktól, melyekben arról számoltak be, hogy a teljes mPFC 

ablációja után a kísérleti állatok átlagosan 20 (18-31) nap eltelével érték csak el a 

preoperatív testsúlyukat [206]. Valószínűsítjük, hogy e különbséget a léziók eltérő 

nagysága okozza. Az általunk alkalmazott iontoforetikus technika nem okoz olyan kiterjedt 

károsodást, mint az abláció, így a testsúlyban megfigyelhető átmeneti zavar rövidebb 

időtartam alatt áll helyre. A vmPFC neuronjainak pusztulása a táplálékfelvételben is            

csupán tranziens változást eredményezett: a léziót követő 1. napon kialakult hipofágiát egy 

8 napig tartó, enyhe hiperfágiás szakasz követte. Hipotézisünk szerint ennek oka a testsúly 

csökkenésének kompenzációs mechanizmusa lehet. A fokozott táplálékfelvétel tendenciája 

a lézió utáni második héten is megfigyelhető volt. Annak ellenére, hogy a vmPFC reciprok 

összeköttetésben áll számos táplálkozási folyamatokat szabályozó struktúrával, (laterális 

hypothalamus, amygdala, nucleus parabrachialis, nucleus tractus solitariii) [11, 12], 

neuronjainak károsodása mégsem okozott hosszantartó testsúly- és táplálékfelvételi 

zavarokat. Irodalmi adatok szerint a teljes mPFC aspirációja vagy ablációja sem változtatja 

meg a táplálék- és vízfelvételt [206-209]. Ezzel szemben a PFC más régióinak (laterális, 

ventrális) kiirtása hipofágiát és hipodipsziát eredményez. Kísérleti adataink rávilágítanak 

továbbá arra is, hogy a vmPFC neuronjai nem játszanak szerepet a vízháztartás 

szabályozásában sem, mivel a terület léziója a vízfelvételben sem okozott zavarokat. 

 Eredményeink szerint a vmPFC katekolaminerg beidegzésének léziója nem 

befolyásolja a testsúly, táplálék- és folyadékfelvételt. Kutatócsoportunk korábbi 

kísérletsorozatában a szomszédos dmPFC iontoforetikus 6-OHDA léziója után sem 

alakultak ki testsúly, táplálék- és folyadékfelvételi zavarok [194]. Ezzel szemben a 

mikroinjekciós módszerrel akár a vmPFC-be, akár a dmPFC-be juttatott 6-OHDA 

hosszantartó testsúlycsökkenést eredményezett [155, 210]. Kutatócsoportunk korábbi 
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eredményei és publikációk sora igazolja, hogy a katekolaminok fontos szerepet játszanak a 

táplálékfelvételi és testsúlyszabályozási folyamatokban [190, 211, 212]. Míg a noradrenalin 

csökkent extracelluláris szintje különböző limbikus agyterületeken hiperfágiát és 

testsúlynövekedést eredményez, addig a dopaminhiány hipofágiához és 

testsúlycsökkenéshez vezet [211, 212]. Humán tanulmányokban kimutatták, hogy a 

katekolaminerg rendszert befolyásoló gyógyszerek hatásos testsúlycsökkentő hatással 

rendelkeznek. Azok az anyagok, melyek megemelik a központi idegrendszer extracelluláris 

katekolaminerg tartalmát, anorexigén hatásúak, és feltételezések szerint a táplálkozásnak 

mind a metabolikus, mind a hedonikus szabályozásában részt vesznek [213-215]. Jelenleg 

is különböző farmakológiai szerek vizsgálata zajlik a túlsúly kezelésére világszerte, melyek 

közül kiemelkedően hatásosnak a szimpatomimetikus szerek bizonyultak, 

testsúlycsökkentő hatásuk révén [216]. 

 A neurotoxinok beadási módszere meghatározó jelentőségű a lézió 

következményeinek szempontjából. A hagyományos mikroinjekciós technikával a kainsav 

kiterjedt neurondegenerációt okoz az alkalmazás helyétől távolabbi agyi struktúrákban is. 

Így ezen módszer használatakor súlyos mellékhatásokkal is kell számolnunk, pl. fokozott 

epileptikus aktivitás, fokozott vegetatív aktivitás, motoros zavarok [179, 180]. A 6-OHDA 

mikroinjekciós módszerrel történő alkalmazása szintén súlyos, nem kívánt tünetekkel jár. 

Bizonyos agyi struktúrákba injektálva (pl. GP, LH) afágiáról, adipsziáról, szenzoros 

neglektről, hypokintetikus szindrómáról és különböző fiziológiás terhelésekre adott 

válaszok zavarairól számoltak be [188-191]. Ezen hatások elkerülése miatt kísérleteinkben 

a kutatócsoportunk által kifejlesztett és mára már rutinszerűen használt iontoforetikus 

mikroléziós technikát alkalmaztuk [190, 192]. Ez által jól körülhatárolható, kisméretű 

neurotoxikus léziókat tudunk létrehozni súlyos magatartási mellékhatások elkerülésével. Az 

iontoforetikus mikroléziós technikával és az alkalmazott paraméterek megfelelő 

beállításával (áramerősség, áramejekciós idő, pipettahegy átmérő) minimalizálni tudjuk a 

célterület, valamint a mikroinjekcióknál használatos beadókanülök célterületig juttatása 

által okozott, nagyobb morfológiai károsodásokat. Ennek köszönhetően a nagyobb 

kiterjedésű léziók által indukált esetleges testsúlycsökkenés, hipofágia vagy hipodipszia 

kiküszöbölhetővé válik.   
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5.2. Fiziológiás terhelések 

 

 A vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA-os mikrolézióját követően a kísérleti állatok jól 

alkalmazkodtak a 0.15 M NaCl-oldat i.p. injekciójával kiváltott hypervolaemia és az 1 M 

NaCl oldat által előidézett intracelluláris dehidrációs terhelésekhez. Az intracelluláris 

dehidrációt követő 6. órában a kainsavas állatok ugyan többet ittak a kontroll csoportnál, de 

ez a különbség az injekciót követő 24. órára megszűnt. Eredményeink egybehangzóak a 

korábbi tanulmányokkal, melyek szerint a teljes mPFC eltávolítása után sem jelentkeznek 

regulációs zavarok ezen fiziológiás terhelések után [207, 217]. Korábbi kísérleteinkben 

kimutattuk azt is, hogy a szomszédos agyterület (dmPFC) iontoforetikus mikroléziója sem 

befolyásolja a fiziológiás terhelésekre adott válaszokat [194]. Ezzel szemben más 

agyterületeken (pl. LH, globus pallidus, sunstantia nigra) vizsgálva a 6-OHDA lézió 

regulációs zavarokat okozott [189]. Adataink alapján kijelenthető, hogy a vmPFC neuronjai 

és katekolaminerg innervációja nem játszanak meghatározó szerepet ezen fiziológiás 

terhelésekre adandó, megfelelő adaptációs magatartás kialakításában. 

 

5.3. Általános aktivitás és sztereotip mozgásformák 

 Eredményeink azt mutatják, hogy a vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA-os 

mikroléziója nem befolyásolja az általános aktivitást és a fajspecifikus sztereotip 

mozgásformák előfordulását open field tesztben. Adataink egybehangzóak azon 

publikációkkal, melyek szerint a vmPFC iboténsavas léziója nem okoz változást a fenti 

vizsgálatokban [218]. Kimutatták továbbá, hogy a teljes mPFC aspirációja, NMDA, 

iboténsavas vagy quinolin savas léziója sem módosítja az állatok általános lokomotoros 

aktivitását [219-224]. A mPFC-be mikroinjekciós technikával juttatott 6-OHDA szintén 

nem befolyásolja sem a lokomotoros aktvitást, sem az amfetamin által előidézett 

stimulációs hatásokat open field tesztben [183, 225]. Amennyiben azonban a 6-OHDA 

lézió kizárólag a szomszédos dmPFC területére terjed ki, az fokozott általános aktivitást 

eredményez. Ezt a hatást mikroinjekciós és mikroiontoforetikus módszerekkel is igazoltuk 

korábbi kutatásainkban [194, 210]. Szintén általános aktivitás növekedést idéz elő a mPFC 

dopamintartalmú rostjainak kiirtása (6-OHDA lézió dezmethylimipramin (DMI) 

előkezeléssel). Jelen kísérleti adatainkból arra következtethetünk, hogy a vmPFC area nem 

játszik közvetlen szerepet az általános aktivitás idegi kontrolljában és a fajspecifikus 

viselkedési mintázatok kialakításában. 
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5.4. Íz-preferencia  

 Az íz-preferencia tanulmányozásának általánosan használt módszere a kétüveges 

teszt. A kísérleti paradigmában spontán folyadékfelvétel történik, az állat szabadon 

választhat egy ízoldat és a víz, illetve két eltérő ízoldat között. A preferencia mértéke a 

folyadék hedonikus értékét tükrözi. 

 Eredményeink szerint a vmPFC lokális neuronjainak léziója nem változtatta meg az 

alacsony  (250 mM) és magas (500 mM) koncentrációjú glükóz oldatok, valamint az 

energiatartalommal nem rendelkező szacharin oldat fogyasztását kétüveges preferencia 

tesztben. A vmPFC katekolaminerg léziója után az állatok normál preferenciát mutattak 

250 mM glükóz oldatra, de megnövekedett preferenciát az édesebb 500 mM glükóz és a 10 

mM szacharin oldatokra. Ha két intenzív édes, de eltérő energiatartalmú édes ízoldat közül 

kellett választani, akkor a 6-OHDA csoport az 500 mM glükózt preferálta jobban. Ezzel 

szemben a kontroll állatok hasonló preferenciát mutattak a két édes ízoldatra. Ugyanígy, 

megnövekedett preferenciát eredményez a 250 mM, illetve az 500 mM glükóz oldatokra a 

dmPFC területén végzett nagyobb kiterjedésű, szelektív dopaminerg lézió is. Ezzel 

szemben e terület dopamin és noradrenalin léziója nem okoz zavart az édes ízek 

preferenciájában [155]. Az adatokban felmerülő diszkrepancia véleményünk szerint a 

dmPFC és vmPFC közötti anatómiai és funkcionális különbségekből fakad [2]. A két 

szomszédos régió között ugyanis a dopaminerg és noradrenerg innervációban, valamint 

ezen neurotranszmitterek receptorainak denzitásában szintén eltérés figyelhető meg [204, 

226-228]. Adataink jól korrelálnak azon publikációk eredményeivel, ahol például dopamin 

transzporter génkiütött (hyperdopaminerg) patkányoknál épp ellentétes hatásról, vagyis 

csökkent preferenciáról és anhedóniáról számoltak be [229]. A hosszan tartó cafeteria 

(magas kalóriatartalmú és hedonikus értékű) diétán tartott és emiatt elhízott patkányok 

megemelkedett preferenciát mutatnak a magas hedonikus értékű táplálékokra a normál 

testsúlyú és normál tápon nevelkedő kontroll állatokhoz képest. Ezen kívül in vivo 

mikrodialízissel kimutatták, hogy a nACC extracelluláris dopaminszintje jelentősen 

lecsökkent ezeknél az állatoknál. Ez alapján feltételezik, hogy az elfogyasztott táplálék 

minősége és hedonikus értéke determinálhatja a későbbi preferenciát. [230]. Ezek 

ismeretében és eredményeinket tekintetbe véve nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a 

fent leírt jelenségben a vmPFC katekolaminergiás innervációja is esszenciális jelentőséggel 

bírhat.  
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5.5. Íz-reaktivitás  

 Az íz-reaktivitási teszt kiváló lehetőséget nyújt íz-ingerek által kiváltott hedonikus 

érzések (öröm vagy undor, kellemes vagy kellemetlen) megítélésében állatkísérletekben. A 

módszer alapja, hogy az ízoldat által kiváltott ingerület az íz-pályán végighaladva bizonyos 

agyterületeken pozitív vagy negatív hedonikus érzéseket generál, melyek a mimikai 

izmokban motoros válaszok sorozatában nyilvánul meg. 

  Íz-reaktivitási tesztjeink adatai szerint a vmPFC kainsavas mikoléziója növeli az 

ingesztív válaszok számát a magas koncentrációjú (750 mM) glükóz oldatra, a magas és a 

legmagasabb koncentrációjú szacharin oldatokra (100 mM, 1000 mM), valamint a magas és 

a legmagasabb koncentrációjú NaCl oldatokra (1000 mM, 1500 mM). Ugyanakkor a lézió 

hatására csökken a rejektív válaszok száma a magas koncentrációjú glükóz oldatra (750 

mM) és a legmagasabb koncentrációjú NaCl oldatra (1500 mM). Ezenkívül a neuronok 

hiánya drasztikusan megnöveli a rejektív válaszok számát a magas és legmagasabb 

koncentrációjú kinin oldatokra (1.25 mM, 2.5 mM), illetve a legmagasabb koncentrációjú 

citromsav oldatra (100 mM). Eredményeink azt mutatják tehát, hogy a vmPFC-ben okozott 

neuron-lézió elsősorban a magasabb koncentrációjú kellemes ízű oldatok, vagyis az 

intenzív édes és sós ízű ingerek esetében fokozza az ízek hedonikus megítélését. A 

kellemetlen ízű oldatoknál (citromsav, kinin) az ízoldatok hedonikus értékét a lézió negatív 

irányba változtatta, a rejektív válaszok előfordulásának növelésével. A lézió hatására tehát a 

kellemes ízű oldatok még kellemesebbnek, a kellemetlen ízű oldatok még 

kellemetlenebbnek értékelődnek. Így igazolódni látszik hipotézisünk, mely szerint a 

vmPFC intrinsic neuronjai alapvető fontosságúak az íz-ingerek hedonikus kiértékelésében. 

Eredményeinket elektrofiziológiai adatok is alátámasztják, miszerint a vmPFC neuronjai 

képesek az ízek minőségi és hedonikus feldolgozására is. Ráadásul ezen neuronok 

jelentősebb szerepet játszanak az ízek hedonikus reprezentációjában, mint az ízek 

minőségének kódolásában [154]. Adatainkkal egybehangzóak azon tanulmányok is, melyek 

szerint különböző gusztátoros areák (ventrális posteromediális thalamus magvak, PBN, 

NTS) elektolitikus léziója megemeli a szájüregbe injektált magas koncentrációjú (3 mM) 

kinin oldatra adott rejektív válaszok számát [198]. Kimutattuk továbbá, hogy a vmPFC 

kainsavas mikoléziója csökkentette a passzivitással töltött időt a legmagasabb 

koncentrációjú (2.5 mM) kinin és a magas koncentrációjú (10 mM) citromsav oldat 

infúziója során. A lézió az általános aktivitást nem változtatta meg egyik íz-inger infúziója 

során sem. Ezek az adatok egybehangzóak korábbi kísérleteink és jelen tanulmány open 
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field szituációban kapott eredményeivel is, melyek azt mutatják, hogy a vmPFC kainsavas 

léziója nem befolyásolja az általános aktivitást [194]. 

 A vmPFC 6-OHDA-os mikroléziója után a kísérleti állatok sokkal ízletesebbnek 

értékelték a közepes, magas és legmagasabb koncentrációjú glükóz oldatokat (500 mM, 750 

mM és 1000 mM), a magas és legmagasabb koncentrációjú szacharin oldatokat (100 mM, 

1000 mM), mivel intraorális infúziójuk során megnőtt az ingesztív válaszok száma. Ezzel 

párhuzamosan a rejektív válaszok számában csökkenést tapasztaltuk a legmagasabb 

koncentrációjú szacharin (1000 mM) és a legmagasabb koncentrációjú NaCl oldat (1500 

mM) infúziója során. A lézió csökkentette továbbá a kinin legkisebb koncentrációjú 

oldatának (0.125 mM), valamint a citromsav közepes, magas és legmagasabb 

koncentrációjú oldatainak (1 mM, 10 mM, 100 mM) hedonikus megítélését. A vmPFC 

katekolaminerg mikroléziója tehát növeli a kellemes ízű, magas koncentrációjú oldatok 

hedonikus megítélését, és csökkenti a kellemetlen ízű oldatok élvezeti értékét. A vmPFC-

ben végződő  katekolaminerg axonvégződések károsodása ezenkívül megnövelte a 

passzivitás időtartamát is a legmagasabban koncentrációjú kinin oldat (2.5 mM) infúziója 

során. Ez szintén az állatok fokozott visszautasító, elkerülő magatartását tükrözi. A 

mikrolézió nem befolyásolta az általános motoros aktivitást íz-reaktivitási tesztben sem, 

hasonlóan az open field tesztben kapott eredményeinkhez. Ezen felül ezek az állatok 

nagyfokú érzékenységet mutattak a legkisebb koncentrációjú, csak kissé keserű ízzel 

szemben, ami „fínnyásság”-szerű viselkedésre enged következtetni. Eredményeink 

egybehangzóak korábbi irodalmi adatokkal, melyekben a mPFC léziója után kialakult 

„fínnyásságról” számoltak be. Ez abban mutatkozott meg, hogy a kísérleti patkányok a 

kininnel ízesített szilárd vagy folyékony tápból kevesebbet fogyasztottak a kontroll 

állatokhoz képest az mPFC léziója után [207, 217, 231]. Humán vizsgálatok szintén 

fokozott fínnyásságról referáltak túlsúlyos pácienseknél kinin oldat tesztelése során [232]. 

PET vizsgálatokkal igazolták azt is, hogy ezen kórosan elhízott betegek agyának Brodmann 

25-ös és Brodmann 32 areái alacsonyabb aktivitást mutatnak, mint a kontroll egyének 

azonos agyterülete [165, 233]. Jelen tanulmány adatai igen jól tükrözik e humán 

vizsgálatokban megfigyelt adatokat. Kijelenthetjük tehát, hogy a szakirodalomban a mPFC 

károsodása után megfigyelt „fínnyásság” egy, a kellemetlen, averzív ízekkel szembeni 

fokozott hedonikus érzékenységnek lehet a következménye. Kísérleti eredményeink alapján 

feltételezzük, hogy e jelenség létrejöttéért elsősorban a vmPFC területén végződő 

katekolaminerg rostok károsodása vagy hiánya lehet felelős.  
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 Összegzésképpen megállapítható, hogy a vmPFC neuronjainak vagy katekolaminerg 

inputjainak károsodása a kellemes ízek hedonikus értékét tovább fokozza. Averzív ízek 

esetében mindkét típusú lézió növeli az averzitást, de míg a kainsav lézója a magas 

koncentrációjú ízoldatokra adott rejektív válaszok számát növeli, addig a 6-OHDA lézió az 

ingesztív válaszok számát csökkenti. Ha összevetjük a preferencia tesztek és íz-reaktivitási 

tesztek eredményeit, azokban felfedezhetünk némi ellentmondást. Ugyanis az íz-reaktivitási 

tesztben a 6-OHDA csoportban a 10 mM szacharin oldatra adott válaszok gyakorisága 

ugyan növekedő tendenciát mutatott, de nem emelkedett szignifikánsan a CO csoporthoz 

képest. Ezzel szemben a kétüveges teszt fokozott preferenciát mutatott az ízoldatra a 6-

OHDA állatoknál. Ennek az egymásnak ellentmondó állításnak a valószínűsíthető oka a két 

vizsgálati módszer eltérő jellegében rejlik. A kétüveges teszt spontán ivást, szabad 

választást biztosít az állat számára és az elfogyasztott mennyiség alapján következtetünk 

arra, hogy melyik ízoldatot részesíti előnyben, illetve szereti jobban. Az íz-reaktivitási 

tesztben az állatnak nincs lehetősége szabad döntéshozatalra, a vizsgálatot végző személy 

készteti az ízoldat ízlelésésre és lenyelésére. 

 A tanulmányok többsége szisztémás beadással vizsgálta a katekolaminok szerepét 

az ízek hedonikus kiértékelési mechanizmusában. Kimutatták például, hogy az i.p. beadott 

amfetamin csökkenti a kinin iránt érzett averzitást, viszont a szukróz hedonikus értékelését 

nem változtatja meg [234]. Ezzel szemben állnak Treit és Berridge kutatási eredményei, 

melyek szerint a katekolaminerg neurotranszmissziót befolyásoló vegyületek (pl. 

apomorphin, amphetamin) nem változtatják meg a hedonikus vagy rejektív válaszok 

gyakoriságát kinin, illetve szukróz oldatokra [235]. Ezen ellentmondások hátterében 

véleményünk szerint az eltérő kísérleti protokoll, illetve az íz-reaktivitási tesztben 

alkalmazott különböző értékelési módszerek állhatnak. A methamfetamin,  mely  az 

amfetaminnal szemben sokkal inkább centrális, mint perifériás hatással rendelkezik [236], a 

szukrózra adott válaszokat averzív irányába tolja, azaz csökkenti az ingesztív és növeli a 

rejektív válaszok számát [237]. Az amfetamin intracraniális injekciója hasonló változásokat 

eredményez az ízek hedonikus kiértékelésében. Eszerint például a NAc-be injektált 

amfetamin dózisfüggően, averzív irányba tolja el a szukrózt és kinint is tartalmazó oldatra 

adott ingesztív válaszokat, ezzel egyidejűleg a rejektív reakciók számát is növeli [238]. 

Hasonló eredményeket publikáltak dopamin transzporter knockdown mutáns 

(hyperdopaminerg) egereknél, melyek szukrózra kevesebb ingesztív választ mutattak vad-

típusú társaikhoz képest. Ez a különbség ebben az esetben is csak a legnagyobb 
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koncentrációjú szukróz oldat (1000 mM) infúziója esetén lépett fel [239]. Kimutatták 

továbbá, hogy a dopamin reuptake gátló GBR 12909 vagy a noradrenalin reuptake gátló 

imipramin szisztémás (i.p.) beadása után, vagyis a központi idegrendszer megemelkedett 

katekolamin szintjét követően csökken a jutalmazó hatású íz-inger hedonikus értékelése 

[240]. A noradrenerg mechanizmus íz-reaktivitásban betöltött szerepét viszonylag kevés 

tanulmány vizsgálta. Ezek szerint például a laterális PBN-ben a noradrenerg 

neurotranszmisszió stimulálása jelentősen növelte a NaCl oldat hedonikus értékét [241]. 

Eredményeink igen jól korrelálnak a fent említett irodalmi adatokkal, mivel a 6-OHDA 

lézió által okozott katekolaminerg inputok hiánya éppen ellenkező hatást eredményezett a 

stimulánsok esetében megfigyelt hatásokkal. 

 A dopaminrendszer neurotranszmisszióját befolyásoló farmakológiai szerek a 

táplálékfelvételben is változásokat eredményeznek. A szelektív D1 dopamin receptor 

agonista SKF-38393 i.p. injekciója csökkenti a magas hedonikus értékkel rendelkező táp 

fogyasztását [242-244]. Valószínűnek tartjuk, hogy az agonista hatására csökken ezen 

táplálékok hedonikus értéke, ami redukált fogyasztáshoz vezet, ám ennek igazolására 

további kísérletek elvégzése szükséges. Eredményeink, valamint a fent említett kutatások és 

humán vizsgálati adatok alapján kijelenthető, hogy a központi idegrendszer megemelkedett 

katekolaminszintje csökkenti a kellemes ízoldatok vagy táplálékok hedonikus értékét, 

aminek a következményeképpen a fogyasztás mennyisége is redukálódik. Ezzel ellentétben 

a katekolaminok csökkent szintje, különösen a vmPFC-ben növeli a magas hedonikus 

értékkel rendelkező ízoldatok hedonikus értékét és fogyasztását. Túlzott mértékű 

kalóriában gazdag táplálékfelvételhez, evési zavarokhoz és túlsúlyhoz vezet egyes 

kutatások szerint az agyi jutalmazó rendszer dopaminerg neurotranszmissziójának zavart 

működése. Így eredményeink megfelelnek az obezitás egyik okának feltételezett ú.n 

’jutalom-hiány’ (’reward deficiency’) hipotézisének [245, 246], mely szerint a jutalmazó 

rendszer hibás dopaminerg jelátviteli mechanizmusa következtében az étel elfogyasztása 

nem eredményezi az evéssel együtt járó szokásos jutalmazó, illetve örömérzetet. Ezért e 

hiány kompenzálásaként fokozódik a magas élvezeti értékű ételek fogyasztása, ami 

„túlevéshez”, így obezitáshoz vezet [68, 247, 248]. Egyes tanulmányok pozitív korrelációt 

mutattak ki a dopaminerg neurotranszmisszió mértéke és a táplálék elfogyasztásakor 

jelentkező szenzoros élmény között [249, 250]. Igazolták továbbá azt is, hogy a nagyon 

magas hedonikus értékű ételek túlzott mértékű, illetve tartós fogyasztása megváltoztatja az 

agyi jutalmazó-rendszer működését. Ennek során a nACC-ben és dorzolaterális stiátumban 
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kezdetben megemelkedik a dopamin felszabadulás. A tartós fogyasztás miatt állandósult 

dopamin többlet a D1 és D2 dopaminerg receptorok down-regulációját, illetve a DAT 

dopamin transzporter up-regulációját eredményezi [251-254]. A csökkent jelátvitel pedig az 

inger jutalmi értékének mérséklődéséhez vezet. A mezolimbikus dopamin rendszer és az 

obezitás között szoros összefüggést állapított meg egy tanulmány 15 hétig tartó cafeteria-

diéta által eredményezett obezitás vizsgálata során patkányban. A diéta végére csökkent a 

nACC extracelluláris dopamintartalma szemben a kontroll csoporttal, akik normál diétán 

voltak tartva [230]. A megemelkedett hedonikus evést itt is a csökkent dopamin 

felszabadulás kompenzációjaként magyarázzák. Hasonló jelenség figyelhető meg addiktív 

állapotokban is. Közismert, hogy a kábítószerek ugyanúgy, mint a magas élvezeti értékű 

ételek a mezolimbikus dopaminrendszer stimulását eredményezik. A hasonló 

hatásmechanizmus felismeréséből arra következtettek, hogy bizonyos típusú evési zavarok 

ú.n. „evési szenvedély’-ként is definiálhatók [255]. Az élvezet-motiválta evési szenvedély 

vizsgálatát humán populációban is elvégezték [256]. A túlsúlyos „binge-eaters”, vagyis 

mértéktelen evés zavarával küzdők 57 %-a megfelel az evési addikció kritériumainak 

humán tanulmányok szerint [257]. 

 Egy másik modell az evési viselkedés megváltozásáért a jutalmazó értékű íz-ingerek 

hibás értékelési mechanizmusát teszi felelőssé [258, 259]. Kísérleti eredményeink jól 

korrelálnak ezen elmélettel is, mivel a vmPFC léziói megváltoztatták az ízek hedonikus 

értékelését, ami a katekolaminerg lézió esetében az édes ízű oldatok megemelkedett 

fogyasztását, és fokozott preferenciát is eredményezett. A teóriát legjobban azon humán 

vizsgálatok szemléltetik, melyekben anorexia nervosaban szenvedő betegek különböző 

ízekre adott reakcióit tanulmányozták. Ezek a páciensek a kellemes, magas hedonikus 

értékű ételeket elutasították, illetve kifejezetten kellemetlennek ítélték azokat [260, 261]. 

Az említett két elmélet nem zárja ki egymást, hiszen a dopamin kulcsfontosságú szerepet 

játszik az agyi jutalmazó rendszer működésében, és eredményeink szerint a vmPFC 

területéhez futó katekolaminerg axonvégződések az ízek hedonikus értékelési rendszerének 

szabályozásában is részt vesznek. 

 Adataink egybehangzóak azon humán vizsgálatokkal, melyekben evési zavarokkal 

küzdő és túlsúlyos páciensek agyának Br. 25-ös és 32-es areáiban a szürkeállomány 

volumenének csökkenésével járó atrófiát és diszfunkciót mutattak ki [145, 163-165, 169-

171, 173, 262]. Ezen személyek az íz-ingerekre a kontroll alanyoktól eltérő hedonikus 

értékelést mutattak. A túlsúlyos páciensek sokkal kellemesebbnek ítélték meg a magas 
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koncentrációjú édes ízű oldatokat és sokkal intenzívebbnek érezték azt, mint a sovány 

vizsgálati alanyok [263, 264]. Ezenkívül, mint már korábban említettük, „fínnyásságot” 

mutattak a kininnel szemben [232, 265], ami szintén jelen tanulmány eredményeivel 

korrelál. Továbbá, bulimia nervosa-ban szenvedő betegek szintén sokkal kellemesebbnek 

ítélték meg a magas koncentrációjú édes ízű oldatokat [266, 267], szemben az alacsony 

koncentrációjú édes ízű oldatokkal, aminek a hedonikus értékelése viszont nem változott 

[268], ezenkívül elsősorban szénhidrátban gazdag ételeket fogyasztottak [269]. Hasonlóan a 

humán anterior cinguláris kéreg diszfunkciója esetén tapasztalt tünetekhez, a patkány 

homológ területe, a vmPFC károsodása után is fokozódik az intenzív, kellemes édes ízű 

táplálékok hedonikus értékelése, mely megemelkedett fogyasztáshoz, illetve evési 

zavarokhoz vezethet. Makákó homológ agyterületéről elvezetett egysejttevékenység 

vizsgálattal ízre reagáló sejteket mutattak ki, melyek aktivitásukat elsősorban édes ízű 

oldatokra fokozták [53]. Az édes íz hedonikus értékére reagáló agyterületről számoltak be 

humán kutatásokban, mely szintén a vmPFC homológ területén helyezkedik el [270]. 

 Egyes feltételezése szerint az obezitás eseteinek egy részénél a túlsúlyt a hedonikus 

rendszer zavara okozza, ami a magas élvezeti értékű és kalóriatartalmú ételek folyamatos és 

mértéktelen fogyasztását eredményezi. Ezen tanulmányok az obezitás két fő típusát 

különböztetik meg, a metabolikus és a hedonikus obezitást. Míg az első esetben a 

hypothalamus és agytörzsi szabályozó neuronok működése állít be egy megemelkedett 

testsúly set-point értéket, addig a hedonikus túlsúlynál a hedonikus rendszer (a metabolikus 

szignálok ellenére) állítja be a testsúlyt a metabolikus set-point fölé [216]. A legújabb 

kutatási eredmények szerint pozitív korreláció állítható fel a frontális kéregben és a 

striátumban bizonyos gének expressziójában és a hedonikus evési viselkedés között 

túlsúlyos egereknél [271].  

 Funkcionális képalkotó eljárás (fMRI) segítségével feltárták, hogy obezitásban a 

jutalmazást kódoló régiók túlműködésével párhuzamosan a kérgi inhibítoros területek 

aktivitása lecsökken. Kellemes ízű ételre az ízérzékeléssel kapcsolatos és a jutalmazó 

rendszerhez tartozó agyterületek (inzuláris íz-kéreg, szomatoszenzoros kéreg, limbikus és 

paralimbikus területek) fokozott működését figyelték meg elhízott betegeken [272-276]. 

Ezzel szemben a frontális inhibítoros kérgi területek aktivitása és az obezitás között 

fordított korrelációt találtak [233, 276]. Ezen elmélet szerint a kortikolimbikus areák 

működése előrevetítheti a vizsgált alany jövőbeni táplálkozási szokásait, illetve testúlyát 

[277-279], a terület zavart működése pedig hedonikus obezitást eredményezhet [216]. 
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 Ismert, hogy a vmPFC meghatározó szerepet játszik a magatartás gátló 

kontrolljában [183, 280-282]. Eredményeink azt mutatják, hogy a vmPFC károsodása a 

kellemes ízoldatok megnövekedett hedonikus értékelését és 6-OHDA lézió esetében 

megemelkedett fogyasztását is eredményezi. A fent említett ismereteket tekintetbe véve 

feltételezzük, hogy a vmPFC neuronjai és katekolaminerg idegi elemei vesznek részt a 

magas hedonikus értékkel rendelkező táplálékok elfogyasztásának gátló kontrolljában. 

Köztudott, hogy a vmPFC-t beidegző katekolaminerg axonterminálisok modulálják 

neuronjainak működését [283-286]. A VTA és LC elektromos ingerlésével mutatták ki, 

hogy mind a dopamin, mind a noradrenalin gátló hatást fejt ki a vmPFC piramissejtjeire 

[287]. E gátló hatás jellege a két neurotranszmitter esetében valamelyest különbözik. A 

VTA-ból kiinduló mezokortikális dopaminerg rostok végződéseiből felszabaduló dopamin 

a vmPFC neuronok spontán aktivitásának fázikus gátlását, illetve a kiváltott válaszok 

blokkolását eredményezi [284]. Ezzel szemben a LC-ból eredő noradrenerg rendszer a 

neuronok bazális tüzelését hosszan tartó gátlás alatt tartja, míg a kiváltott választ nem 

befolyásolja [288]. A VTA-ból induló mezokortikális dopaminerg axonok azonban nem 

csak a vmPFC neuronjaira, hanem a mediodorzális thalamusból a vmPFC területére futó 

rostokra is gátlólag hatnak [284]. Elektrofiziológiai mérésekkel is igazolták, hogy a 

dopamin iontoforetikus adminisztrációja általános gátló hatással van a vmPFC 

idegsejtjeinek spontán tüzelésére [108, 289], mely indirekt úton, a vmPFC GABA-erg 

interneuronjainak aktivációjával is létrejöhet. Lee és munkacsoportja mutatta ki elsőként, 

hogy a mPFC-ben a lokális GABA-erg neuronokon kívül léteznek olyan GABA-erg 

idegsejtek is, melyek axonjai egészen a nACC-ig futnak [290]. E projekció optogenetikai 

stimulálása elkerülő magatartást eredményez helypreferencia tesztben. Feltételezésük 

szerint ezen GABA-erg neuronok az averzív szignálok közvetítésére szolgálhatnak. 

Igazolták azt is, hogy a mPFC-ből kiinduló glutamáterg rostok a nACC-ben a GABA-erg 

medium spiny neuronokon végződnek, ahol serkentő hatást fejtenek ki. Ezáltal az ott lévő 

neuronok aktivitását gátolják (ugyanígy az AMY-ban is a GABA-erg sejtek működését 

fokozzák) [286]. Eszerint a vmPFC lokális neuronjainak léziója következtében csökken a 

nACC intrinsic sejtjeinek GABA-erg gátlása, ami esetünkben a nACC által generált 

hedonikus válaszok fokozódását eredményezheti. In vivo mikrodialízis vizsgálatok 

felfedték, hogy a PFC elektromos ingerlése a nACC-ben nem csak a glutamát, hanem a 

dopamin felszabadulását is serkenti. Ezen hatások a VTA-ba injektált glutamát 

antagonistával blokkolható [291, 292]. Hipotézisünk szerint a vmPFC-ből induló 
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glutamáterg és GABA-erg projekciók is részt vesznek az ízekhez kapcsolódó hedonikus 

értékelés szabályozásában, melynek igazolására további kísérletek szükségesek. 

 Eredényeink alapján azt valószínűsítjük, hogy a vmPFC katekolaminerg 

axonvégződései a piramissejtek aktivitásának gátlása révén a különböző magatartási 

mintázatok kifejeződését, így a táplálékok hedonikus értékelését is kontrollálja. A vmPFC-

ben okozott 6-OHDA lézió következtében e gátlás megszűnik vagy csökken, így a 

hedonikus értékelést végző vagy hedonikus válaszokat generáló központok felszabadulva a 

gátlás alól, fokozzák a magas élvezeti értékű táplálékok hedonikus értékelését és 

fogyasztását. Hipotézisünket alátámasztják azok a kutatások, melyekben mPFC 6-OHDA 

lézióját követően a magatartás gátlási folyamatainak csökkenéséről számoltak be [293, 

294]. Mint ismeretes a vmPFC neuronjai a hedonikus „hotspot” areákhoz és egyéb, 

táplálkozási viselkedést szabályozó agyterületekhez is küldenek glutamáterg rostokat. A 

vmPFC ezen efferensei révén képes módosítani a hedonikus „hotspot” központok, így a 

nACC shell régiója, az orbitofrontális kéreg, az amygdala vagy az inzuláris kéreg 

működését [11-13, 143, 295]. Teóriánkat alátámasztja az a tanulmány is, mely szerint a 

NAc shell régiójába futó glutamáterg neurotranszmisszió módosítása megváltoztatja az 

édes ízű oldatra adott hedonikus reakciókat [296]. Eredményeink egybehangzóak az ú.n. 

„hedonic inhibitory” modellel, mely szerint a PFC által közvetített gátló kontroll hiánya a 

magas élvezeti értékű ételek túlzott mértékű fogyasztásához, így akár „binge eating” típusú 

evési zavarokhoz is vezethet emberben [297].  

 Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a vmPFC intrinsic neuronjai, valamint 

katekolaminerg inputjai elengedhetetlenek a magas hedonikus értékkel rendelkező 

táplálékok fogyasztásának kontrolljában, illetve a kellemetlen ízű ételek elkerülésének 

szabályozásában. 

 

5.6. A vmPFC szerepe a kondícionált íz-averzióban  

 Kísérleteinkben négy, eltérő hedonikus értékű íz-ingert alkalmaztunk feltételes 

ingerként, a vmPFC neuronjainak és katekolaminerg axonterminálisainak a kondícionált íz-

averzis tanulásban betöltött szerepének tanulmányzására. Kísérletsorozatunk első részében 

arra kerestük a választ, hogy a vizsgált agyterület léziója befolyásolja –e egy adott íz és 

annak elfogyasztását követő gasztointesztinális diszkomfort asszociációját. Eredményeink 

azt mutatják, hogy míg a kontroll állatoknál sikerült kiépíteni mind a négy ízoldatra a 
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kondícionált íz-averziót, addig a vmPFC lézióján átesett állatcsoportok asszociációs 

képessége zavart szenvedett. A célterület kainsavas mikroléziója megakadályozta a 

kondícionált íz-averzió kiépülését az 50 mM NaCl-oldatra, a 10 mM szacharin oldatra és a 

10 mM citromsav oldatra. Az alacsony hedonikus értékkel rendelkező 0.25 mM kinin 

oldatra viszont kiépíthető volt az íz-averzió. A vmPFC 6-OHDA léziója után 

hasonlóképpen nem alakult ki asszociáció az 50 mM NaCl oldat, a 10 mM szacharin oldat, 

valamint a 10 mM citromsav oldat és a gasztorintesztinális diszkomfort között. Ezzel 

szemben a 0.25 mM kininre kiépített íz-averzió nem sérült. 

 A kondícionált íz-averzió megtartásának vizsgálataiban előzetesen íz-averziót 

építettünk ki, amit a vmPFC kainsavas vagy 6-OHDA-os mikroléziója követett. A 

felépülési idő után teszteltük az íz-averzió megtartását, azaz az íz-információ memóriából 

történő előhívásának képességét. Eredményeink szerint a vmPFC kainsavas léziója 

károsította az 50 mM NaCl-oldattal, illetve a 10 mM szacharin oldattal kiépített averzív íz-

információk előhívásának képességét. Ugyanakkor a lézió nem befolyásolta a 10 mM 

citromsav oldatra és a 0.25 mM kinin oldatra kiépített averzív információ megtartását. 

Hasonlóan, a vmPFC 6-OHDA léziója után az előhívási képesség kiesését tapasztaltuk 50 

mM NaCl oldatra, illetve 10 mM szacharin oldatra kiépített íz-averzió esetében is. Ezzel 

szemben a 10 mM citromsav oldatra és a 0.25 mM kinin oldatra kiépített íz-averzió teljes 

mértékben fennmaradt. Adataink szerint, amíg a magas hedonikus értékű ízoldatokkal 

kiépített íz-averzió megtartása károsodott a kainsavas vagy 6-OHDA-os léziót követően, 

addig a kevésbé kedvelt ízek esetében az averzió további fennmaradását tapasztaltuk. 

 Eredményeink egyértelműen azt igazolják, hogy a vmPFC neuronjai, valamint 

katekolaminerg innervációja szerepet játszanak a kondícionált íz-averziós tanulási 

folyamatok szabályozásában, amennyiben a feltételes inger magas vagy közepes hedonikus 

értékkel rendelkezik. Kimutattuk továbbá, hogy ezen idegi elemek részt vesznek az averzív 

íz-információk hosszútávú memóriából történő előhívásában is, amennyiben feltételes 

ingerként magas hedonikus értékű ízoldatot alkalmazunk. Hasonló eredményeket találtak 

D1 dopamin receptor hiányos egereknél, ahol a nagyon magas hedonikus értékű édes ízű 

oldatra (500 mM szukróz) nem volt kiépíthető íz-averzió, míg a magas koncentrációjú, 

kevésbé kedvelt vagy averzív NaCl-ra (200 mM NaCl) hiánytalanul kiépült [298]. Szintén 

az alkalmazott íz hedonikus értékétől függő kondícionált íz-averziós károsodásról 

számoltak be a ventrális pallidumba injektált GABAA receptor antagonista bicucullin 

kezelés után, ahol a magas hedonikus értékű szacharinra (5 mM) nem épült ki, míg a 
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kellemetlen kininre (0.3 mM) kiépült az íz-averzió [299]. A gusztátoros rendszerben az íz-

információk szenzoros és hedonikus aspektusa eltérő neurális struktúrákban 

reprezentálódnak [300]. Ezen adatok és vizsgálati eredményeink azt sugallják, hogy a 

kondícionált íz-averziós tanulási folyamatok során az eltérő hedonikus értékű (kellemes és 

kellemetlen) íz-ingerek információinak kódolása eltérő struktúrákhoz vagy idegi 

útvonalakhoz kötött.  

 A kondícionált íz-averzió kialakulása után egy korábban kedvelt táplálék 

kellemetlenné válik, vagyis hedonikus jellege drasztikusan megváltozik (’hedonic shift”), 

averzív irányba tolódik és az állat elkerüli. Ez a hedonikus eltolódás tartós, de ha az étel 

elfogyasztása a későbbiekben nem jár gasztrointesztinális rosszulléttel, akkor az adott íz 

hedonikus értéke fokozatosan visszaáll az eredetire (kioltás, extinkció). Hasonló hedonikus 

eltolódásról számoltak be anorexia nervosaban szenvedő betegeknél [260, 261, 301], 

akiknek a tipikus tüneteik, mint pl. az étvágytalanság, hypophagia vagy az evés hiánya íz-

averziós tanulás következménye is lehet [302-305]. Ez megfigyelhető kemoterápiás vagy 

sugárterápiás kezelés után is, amikor bizonyos ételekre (általában a kezelést megelőzően 

elfogyasztott ételre) undor és ú.n. „tumor-anorexia” alakul ki. 

 A vmPFC fontos része az agyi jutalmazó-rendszernek. Gazdag dopaminerg 

innervációja révén részt vesz a motiváció és a jutalmazó folyamatok szabályozásában [41, 

306]. Jutalmazó inger prezentációja (pl. magas élvezeti értékű ételek) aktiválja az agyi 

jutalmazó rendszert, ami táplálkozási magatartást vált ki [307]. Irodalmi adatok támasztják 

alá, hogy a mPFC érzékeny a magas hedonikus értékkel rendelkező ízekre, ugyanis annak 

elfogyasztása dopamin és noradrenalin felszabadulást vált ki a mezolimbikus-

mezokortikális dopamin rendszer terminális területein, így a vmPFC-ben, valamint a 

nACC-ben is. [42, 43, 47, 156, 308]. Kimutatták azt, hogy a szubkortikális régiókban 

végződő katekolaminerg idegvégződések eltérően (ellentétesen) reagálnak a különböző 

hedonikus értékkel rendelkező íz-ingerekre. Kellemetlen, keserű ízű (kinin) oldat 

szájüregbe juttatása a stria terminalis bed nucleus-ában a noradrenerg neurotranszmissziót 

serkenti, ugyanakkor a dopaminerg neurotranszmissziót gátolja. Kellemes, magas élvezeti 

értékű íz-inger (szukróz) a noradrenalin felszabadulását csökkenti, viszont a dopamin 

szekrécióját növeli [309]. Az íz-inger hedonikus értékétől függő neurotranszmitter 

felszabadulást észleltek a nACC shell szubrégiójában is, mely egyike a központi 

idegrendszer fő hedonikus központjainak [93, 310]. Kimutatták azt is, hogy a szukróz 
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növeli a dopamin extracelluláris koncentrációjának fázikus fluktuációját a nACC shell 

régiójában, míg a kinin csökkenti azt.  

 A vmPFC részt vesz a rövid és hosszútávú memóriafolyamatok szabályozásában 

[30, 311, 312]. Farmakológiai tanulmányok sora számol be a dopamin és a noradrenalin 

szerepéről a különböző averzív tanulási és memóriafolyamatokban. Így például igazolták a 

vmPFC-ben zajló dopamin-transzmisszió jelentőségét a kondícionált félelem 

kialakulásában és kifejeződésében [32], valamint a különböző típusú averzív információk 

hosszútávú memóriában történő tárolásában is [313]. A dopamin a nACC shell [135] és 

laterális hypothalamus [139] területeken részt vesz az íz-információk rövidtávú 

memóriában való tárolásában kondícionált íz-averziós tanulásban. A vmPFC dopamin-

neurotranszmissziója azonban nem csak az averzív tanulásban hanem az íz-preferencia 

tanulásában is szerepet játszik [314, 315]. Az averzív tanulási folyamatokban és az averzív 

információk memóriából történő előhívásában bizonyították a noradrenerg rendszer 

jelentőségét is, pl. a bazolaterális amygdalában [316]. A noradrenerg rendszer részt vesz a 

kondícionált íz-averziós tanulási szituációkban is, amit például a locus coeruleusban és a 

basolaterális amygdalában mutattak ki [134, 317, 318]. Egyes kutatások szerint a 

noradrenerg neurotranszmisszió gátlása a vmPFC-ben károsítja a kondícionált íz-averzió 

asszociációs fázisát, valamint az averzív íz-információk megtartását, ezzel szemben a nem 

averzív jellegű tanulási folyamatokat és az íz-percepciót nem befolyásolja  [319]. 

 Jelen kísérletek eredményei, valamint a fent említett irodalmi adatok igazolni 

látszanak hipotézisünket, mely szerint mindkét neurotranszmitter részt vesz a kondícionált 

íz-averzió tanulási- és memóriafolyamataiban. Régóta ismert a dopaminerg és noradrenerg 

rendszerek között interakció jelenléte a vmPFC-ben [20], mely szerint a noradrenerg 

axonterminálisok közvetlen módon szabályozni képesek a dopamin transzmisszióját [21, 

320, 321]. Következésképpen a noradrenerg innerváció léziója az extracelluláris 

dopaminszint megváltozását eredményezi a vmPFC-ben. Kutatócsoportunk in vivo HPLC 

analízissel kimutatta, hogy mPFC-be juttatott 6-OHDA megnöveli az extracelluláris térben 

a dopamin/noradrenalin arányt. Eszerint a lézió után a dopamin koncentrációja a kontroll 

értékének 67 %-ra, a noradrenalin extracelluláris koncentrációja pedig 23 %-ra csökken 

[21]. 

 Immunhisztokémiai tanulmányok támasztják alá a mPFC dopaminerg és a glutamát 

neurotranszmissziójának szerepét a kondícionált íz-averziós tanulással is kapcsolatos 
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szinaptikus plaszticitásban [322]. A glutamáterg aktivitás fontos szerepéről számoltak be az 

íz-információk memóriában történő tárolási folyamatában különböző központi 

idegrendszeri struktúrákban, mint pl. dmPFC-ben vagy amygdalában [131, 323]. A 

vmPFC-hez futó kortikális, glutamáterg neurotranszmisszióval rendelkező inputok átvágása 

megakadályozza a kondícionált íz-averzió kialakulását [324]. A vmPFC reciprok 

glutamáterg kapcsolatot létesít olyan agyi struktúrákkal, melyek a táplálkozással 

összefüggő magatartási folyamatoknak, illetve az íz-információk feldolgozásának fő 

szabályozó központjait képviselik. Kísérleteinkben a vmPFC kainsavas léziójával ezen 

kapcsolatok megszűnését idéztük elő. 

 Kondícionált íz-averziós kísérletekben a vmPFC KA és a 6-OHDA léziói hasonló 

jellegű károsodást okoztak. Ez alapján azt feltételezzük, hogy a vmPFC lokális neuronjai és 

katekolaminerg beidegzése hasonló szerepet játszhatnak a kondícionált íz-averzió tanulási 

és retenciós folyamataiban. Mint már említettük a vmPFC-ben végződő katekolaminerg 

rostok gátló hatást fejtenek ki a területen található glutamáterg piramissejtjeire, valamint 

serkentő hatásúak a GABA-erg interneuronokon [226, 325]. E gátló hatás megszűnése a 

vmPFC piramissejtjeinek fokozott ingerlékenységéhez vezet [326]. A vmPFC neuronjai 

glutamáterg axonokat küldenek számos olyan agyterülethez, melyek alapvető fontosságúak 

a táplálkozási magatartások szabályozásában vagy az íz-információk feldolgozásában (pl. 

nACC shell régiója, NTS, PBN, LH, AMY, inzuláris kéreg és a VTA) [13, 145]. A vmPFC-

ből a VTA-ba futó axonok képesek kontrollálni azon VTA-neuronok aktivitását, melyek a 

vmPFC-be és a nACC-be küldenek dopaminerg projekciókat [18, 327]. Vagyis a vmPFC-

hez érkező dopaminerg beidegzés indirekt, gátló hatást gyakorol a mezolimbikus 

dopaminrendszer dopamin neurotranszmissziójára [328]. Ezt az eredményt több tanulmány 

is alátámasztotta, melyek szerint a mPFC-ben előidézett 6-OHDA lézió hatására megnőtt a 

dopamin extracelluláris koncentrációja a nACC-ben és a striátumban, ezen felül károsodott 

a nACC shell neuronjainak az íz-ingerekre adott válaszkészségének habituációja [191, 329, 

330].   

 Eredményeinket összegezve megállapíthatjuk, hogy a vmPFC intrinsic idegsejtjei, 

illetve katekolaminerg axonvégződései jelentős szerepet játszanak a kondícionált íz-averzió 

asszociációs fázisában, valamint az averzív íz-információk memóriából történő előhívási 

mechanizmusában, elsősorban magas és közepes hedonikus értékű ízek esetében.  

 



92 
 

5. 7. Hedonikus eltolódás 

 Egy ízoldat és annak elfogyasztását követően fellépő rosszullét asszociációjának 

standard vizsgálati módszere a kondícionált íz-averziós kutatásokban az „egy palackos 

teszt”. Az averzió meglétére vagy hiányára az állat által elfogyasztott mennyiségből 

következtetünk. A csökkent fogyasztás azonban nem kizárólag az averzó mértékéről ad 

felvilágosítást. A köztudatban helytelenül kondícionált íz-averzióként ismert fogalom 

tulajdonképpen a kellemetlen ízoldat elkerülését (avoidance) jelenti. Ez egy passzív válasz, 

mely instrumentális komponenst is tartalmaz. Az állatnak meg kell közelítenie a palackot 

azzal a szándékkal, hogy megkóstolja az ízoldatot és saját maga döntheti el, hogy 

elfogyasztja –e. Averzió esetén megtanulja elkerülni a tesztoldatot (passzív válasz). A 

kondícionált íz-elkerülés mind appetitív, mind konszummátoros elemeket foglal magában. 

Az „egy palackos teszttel” szemben azonban az „íz-kanülös módszer” megbízhatóbban és 

pontosabban tükrözi az averzió meglétét, vagyis a kondícionált íz-undor kialakulását. Itt a 

kísérletet végző kutató határozza meg és kontrollálja a szájüregbe juttatott ízoldat 

mennyiségét, így lehetőség nyílik csak a konszummátoros válaszok (pl. valódi averzív 

válaszok) appetitív elemek nélküli tanulmányozására. További eltérés a két módszer között, 

hogy a kísérleti állatok különböző hidratáltsági állapotban vannak. Az „egy palackos teszt” 

azon alapul, hogy az állatokat napi 23,5 órás szomjaztatással késztetjük a tesztoldat ivására, 

ezzel szemben az íz-reaktivitási vizsgálatnál ez nem szükséges. Az irodalomban fellelhető 

íz-averzióval foglalkozó tanulmányok a kondícionált íz-elkerülést és kondícionált íz-undort 

két külön jelenségként írják le, mely tanulási folyamatok létrejöttéért eltérő struktúrák 

szerepét feltételezik [331-333]. Hipotézisüket arra alapozzák, hogy összehasonlítva a két 

módszerrel tesztelt averzió mértékét, egymásnak ellentmondó adatokat kaptak. Így például 

Schafe arra a megállapításra jutott, hogy az AMY nélkülözhetetlen az íz-kanüllel társított 

averzióban, de nem fontos az üveges módszerrel társított averzió kifejeződésében [334]. 

Egyes kísérletekben az íz-kanüllel végzett társítást követően az állatok több szacharint ittak, 

mint a hagyományos, üveggel társított patkányok, vagyis az utóbbi társítási protokollt 

alkalmazva erősebb averzió épült ki [335]. Ezzel ellentétes eredményt kapott Wilkons és 

munkacsoportja, akik azt találták, hogy az intraorális íz-kanül nagyobb mértékű, erősebb 

averzió kiépítésére alkalmas [336]. 

 Ezért célszerű volt megvizsgálni, hogy a vmPFC szerepet játszik –e az íz-kanüllel 

kiépített íz-averziós tanulásban is, illetve hogy maga a hedonikus eltolódás („hedonic 

shift”) valóban károsodik -e a vmPFC lézióit követően. Ennek tanulmányozása érdekében 
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egy kellemes ízű oldatot választottunk ki. Eredményeink azt mutatják, hogy a vmPFC-ben 

okozott sejtlézió vagy a célterületen végződő katekolaminerg rostok roncsolása nem 

változtatja meg a Társítás előtti 10 mM szacharin hedonikus értékelését. Ezzel szemben ha 

az ízoldat elfogyasztását rosszullét követi, akkor megváltozik a lézión átesett állatok 

hedonikus értékelése a kontroll állatokhoz képest. Adataink szerint az alkalmazott 

tesztoldat hedonikus megítélése zavart okozott a KA és 6-OHDA csoportba tartozó 

állatokon a kondícionált íz-averzió kiépítése után, mivel ezek több ingesztív választ adtak 

az ízoldatra, mint kontroll társaik. A hedonikus skála azt mutatja, hogy míg a kontroll 

állatok egyértelműen kellemetlennek ítélték meg a 10 mM szacharin oldatot, addig a 

vmPFC roncsolt állatcsoportok kellemesnek találták azt.  

 Eredményeink igazolták feltételezésünket, miszerint a vmPFC léziója nem csak a 

kondícionált íz-averziót (íz-elkerülést), illetve az ízek hedonikus megítélését, hanem magát 

a hedonikus eltolódást („hedonic shift”) vagyis a kondícionált íz-undor kifejeződését is 

befolyásolja. 
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 6. EREDMÉNYEINK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A) A vmPFC neuronjainak iontoforetikus kainsavas mikroléziója: 

 

1) átmeneti, rövid ideig tartó (7 nap) testsúlycsökkenést eredményezett, mely a KA 

lézió utáni 8. napra megszűnt. 

 

2) a kezdeti hypophagia után átmeneti (8 napig tartó) táplálékfelvétel fokozódást 

okozott, mely hatás a lézió utáni 12. napra megszűnt. A hyperphagia valószínűleg a 

testsúly csökkenésének kompenzációs mechanizmusa lehet. 

 

3) az ad libitum vízfelvételt nem változtatta meg. 

 

4) nem befolyásolta a hypervolémia vagy intracelluláris dehidráció utáni 

kompenzációs homeosztatikus mechanizmusokat. 

 

5) Open field tesztben kimutattuk, hogy a KA lézió nem változtatta meg az általános 

aktivitást és a fajspecifikus sztereotíp mozgásformák előfordulását. 

 

6) Kétüveges tesztben igazoltuk, hogy a KA lézió nem eredményezett változást sem 

a glükóz, sem a szacharin oldatok iránti preferenciában, ami azt mutatja, hogy a két 

stimulus közötti diszkriminációs képesség fennmaradt. 

 

7) Íz-reaktivitási teszttel bizonyítottuk, hogy a KA lézió megemelte a közepes 

koncentrációjú glükóz és magas koncentrációjú szacharin, illetve NaCl oldatok 

hedonikus értékét, ami arra utal, hogy a kísérleti állatok kellemesebbnek érezték az 

intenzívebb édes és sós ízű oldatokat. A nagyon kellemetlen, magas koncentrációjú 

íz-ingerekre (kinin, citromsav) a lézió fokozta az averzív reakciók gyakoriságát, ami 

hyperreaktivitásra utalhat. 

 

8) A neuron-lézió megakadályozta a közepes és magas hedonikus értékű íz-

ingerekre (NaCl, szacharin, citromsav) kiépített íz-averziós tanulás asszociációs 

fázisát kondícionált íz-averzió kialakulásának vizsgálata során. 

 

9) A KA lézió károsította a már korábban kiépített averzív íz-információk 

memóriából történő előhívásának mechanizmusát a kondícionált íz-averzió 

megtartásánnak tesztelésekor, amennyiben kondícionált ingerként magas hedonikus 

értékű íz-ingert (NaCl, szacharin) alkalmaztunk. 

 

10) Bebizonyítottuk, hogy a vmPFC neuronjainak károsodása megváltoztatja egy 

magas élvezeti értékű ízoldat KÍA során kialakuló hedonikus eltolódását („hedonic 
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shift”). A vmPFC 6-OHDA léziója megakadályozta, hogy a tesztoldat hedonikus 

megítélése averzív irányba változzon. 

 

B) A vmPFC-ben végződő katekolaminerg végződések iontoforetikus 6-OHDA-os 

mikroléziója:  

 

1) nem eredményezett testsúlyváltozást. 

 

2) nem okozott változást a táplálékfelvételben. 

 

3) nem vezetett ad libitum vízfelvételi zavarokhoz. 

 

4) nem befolyásolta a hypervolémia vagy intracelluláris dehidráció utáni 

kompenzációs homeosztatikus mechanizmusokat. 

 

5) Open field tesztben igazoltuk, hogy a 6-OHDA mikrolézió nem változtatta meg 

az általános aktivitást és a fajspecifikus sztereotíp mozgásformák előfordulását, 

mely a lézió kis méretének tulajdonítható. 

  

6) Kétüveges tesztben kimutattuk, hogy a 6-OHDA lézió energiatartalomtól 

függetlenül fokozta mindkét intenzív édes ízű oldat (glükóz, szacharin) 

preferenciáját. Nem fokozta viszont a kevésbé intenzív édes ízű, alacsonyabb 

koncentrációjú glükóz oldat preferenciáját. 

 

7) Íz-reaktivitási teszttel bizonyítottuk, hogy a 6-OHDA lézió megemelte a magas  

koncentrációjú glükóz, szacharin, illetve NaCl oldatok hedonikus értékét, ami arra 

utal, hogy a kísérleti állatok kellemesebbnek ítélték meg az édes és sós ízű 

oldatokat. A kellemetlen íz-ingerekre (kinin, citromsav) a lézió csökkentette az 

ingesztív válaszok gyakoriságát. A legkisebb koncentrációjú kininre adott csökkent 

ingesztivitás „fínnyásság”-szerű magatartási formára utal. 

 

8) A 6-OHDA lézió megakadályozta a közepes és magas hedonikus értékű íz-

ingerekre (NaCl, szacharin, citromsav) kiépített íz-averziós tanulás asszociációs 

fázisát kondícionált íz-averzió tesztelésekor. 

 

9) A kondícionált íz-averzió megtartásának vizsgálata során bizonyítottuk, hogy a 6-

OHDA lézió károsította a már korábban kiépített averzív íz-információk 

memóriából történő előhívásának mechanizmusát, amennyiben kondícionált 

ingerként magas hedonikus értékű íz-ingert (NaCl, szacharin) alkalmaztunk. 
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10) Igazoltuk, hogy a vmPFC katecholaminerg rostjainak roncsolása megváltoztatja 

egy kellemes ízű oldat KÍA során kialakuló hedonikus eltolódását („hedonic shift”). 

A vmPFC 6-OHDA léziója megakadályozta, hogy a tesztoldat hedonikus megítélése 

averzív irányba változzon. 
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7. ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 A túlélés szempontjából alapvető jelentőségű, hogy különbséget tudjunk tenni a 

számunkra pozitív és negatív események, így például táplálkozásunk során a jótékony és a 

mérgező hatású táplálékok között. Irodalmi adatok azt sugallják hogy a központi 

idegrendszerben a pozitív és negatív (hedonikus és averzív) események feldolgozása eltérő 

rendszerekben történik. Több tanulmányban igazolták, hogy az íz-ingerek és a hedonikus 

információk egymástól elkülönült idegpályákon futnak. Mások a hedonikus „hotspot” 

areákkal ellentétben hedonikus „coldspot” területek létezését is bizonyították, melyek 

stimulálása csökkenti a táplálék élvezeti értékét. Ezen pályákhoz vélhetően nemcsak íz, 

hanem olfaktoros, vizuális szignálok is konvergálnak, melyek külön-külön is ugyanazt a 

magatartási választ eredményezhetik. 

 A vmPFC, mint integratív agyterület fontos szerepet játszik a szervezet számára 

pozitív és negatív szignálokra adott adaptív viselkedési formák szabályozásában. 

Eredményeink szerint a vmPFC fontos szabályozó szerepet tölt be a megfelelő táplálék 

kiválasztásában, valamint az evés hedonikus kontrolljában. A vizsgált agyterület 

károsodása a táplálék hedonikus értékelésének megváltozását eredményezi, ami evési 

zavarokhoz, magas élvezeti értékű ételek megemelkedett fogyasztásához vezethet.    

 Mindezek alapján reméljük, hogy kutatási eredményeink hozzájárulnak a vizsgált 

agyterület jobb funkcionális megismerése által az eddigieknél hatékonyabb prevenciós 

eljárások, illetve terápiás protokollok kidolgozásához evési zavarokkal küzdő betegek 

kezelésében. 
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8. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

AC  anterior cinguláris kéreg 

AMY  amygdala 

BLA  bazolaterális amygdala 

CEA  amygdala centrális magja 

CO  kontroll 

CS  feltételes inger 

DA  dopamin 

dmPFC dorzomediális prefrontális kéreg 

GP  globus pallidus 

IC  inzuláris kéreg 

IL  infralimbikus kéreg 

i.p  intraperitoneális 

KA  kainsav 

KÍA  kondícionált íz-averzió 

LC  locus coeruleus 

LH  laterális hypothalamus 

LiCl  lítium-klorid 

nACC  nucleus accumbens 

NTS  nucleus tractus solitarii 

OFC  orbitofrontális kéreg 

6-OHDA 6-hydroxy-dopamin 

PBN  nucleus parabrachialis 

PFC  prefrontális kéreg 

PL  prelimbikus kéreg 

PSB  pontamine-sky-blue 

TH  tyrozin-hydroxiláz 

US  feltétlen inger 
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VMH  ventromediális hypothalamus 

vmPFC ventromediális prefrontális kéreg 

VP  ventrális pallidum 

VPL  ventrális poszterolaterális thalamus mag 

VPMpc ventrális posteromediális thalamusmag parvicelluláris része 

VTA  ventrális tegmenális area 
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A B S T R A C T

Effects of kainate or 6-hydroxidopamine (6-OHDA) lesions in the ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) on
taste-related learning and memory processes were examined. Neurotoxins were applied by iontophoretic method
to minimize the extent of lesion and the side effects. Acquisition and retention of conditioned taste avoidance
(CTA) was tested to different taste stimuli (0.05M NaCl, 0.01M saccharin, 0.01 M citrate and 0.00025M qui-
nine). In the first experiment, palatability index of taste solutions with these concentrations has been determined
as strongly palatable (NaCl, saccharin), weakly palatable (citrate) and weakly unpalatable (quinine) taste sti-
muli. In two other experiments vmPFC lesions were performed before CTA (acquisition) or after CTA (retrieval).
Our results showed that both kainate and 6-OHDA microlesions of vmPFC resulted in deficit of CTA acquisition
(to NaCl, saccharin and citrate) and retrieval (to NaCl and saccharin). Deficits were specific to palatable tastants,
particularly those that are strongly palatable, and did not occur for unpalatable stimulus. The present data
provide evidence for the important role of vmPFC neurons and catecholaminergic innervation of the vmPFC in
taste related learning and memory processes.

1. Introduction

According to data of literature, different brainstem, limbic and
cortical structures are critically involved in the control of feeding be-
havior, various gustatory mechanisms, as well as in conditioned taste
avoidance (CTA) learning and memory processes: the nucleus tractus
solitarii (Chang and Scott, 1984), the nucleus parabrachialis (Sclafani
et al., 2001), the insular cortex (Cubero et al., 1999), the amygdala
(Schafe and Bernstein, 1996), the lateral hypothalamus (LH) (Ruch
et al., 1997), the area postrema (Ritter et al., 1980), the ventromedial
region of the globus pallidus (GP) (Hernadi et al., 1997) and the nucleus
accumbens (NAc) shell region (Ramirez-Lugo et al., 2007). Anatomical
studies have demonstrated, that the medial prefrontal cortex (mPFC)
has reciprocal connections with the above mentioned gustratory
structures (Vertes, 2004, 2006; Gabbott et al., 2005).

It has been demonstrated in our earlier study, that the mPFC,
namely its dorsal part (dorsomedial PFC, consisting of the anterior

cingulate and dorsal prelimbic areas; dmPFC) plays important role in
CTA (Hernadi et al., 2000), but the possible role of the ventral part of
mPFC (ventromedial PFC, including the ventral prelimbic and infra-
limbic cortex; vmPFC) in this function has not been examined yet.
Concerning these two regions of the prefrontal cortex (namely the
dmPFC and vmPFC), differences have been found in connectivity pat-
tern, citoarchitectonical and neurochemical characteristics (Heidbreder
and Groenewegen, 2003). In contrast to dmPFC, vmPFC has stronger
connections with higher association and limbic cortices, for example
with perirhinal cortex (which is necessary for recognition of gustatory
stimuli) (Tassoni et al., 2000), hippocampus, hypothalamus and
amygdala. Both subareas receive gustatory and visceral information
from the insular cortex, but in different way. The vmPFC has dense
connection with the ventral agranular area of the insular cortex
(Gabbott et al., 2003), which is involved predominantly in gustation
processes, while dmPFC receives visceral, viscerosensory and gustatory
inputs from the posterior agranular insular cortex (Van Eden et al.,
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1992). Furthermore, it has been demonstrated that vmPFC sends sub-
stantial projections to the shell of nucleus accumbens, whereas dmPFC
projects to the core. It has been shown that NAc shell along with the
insular cortex play crucial role in generating hedonic impact to pala-
table taste stimuli (Castro et al., 2015; Castro and Berridge, 2017;
Pecina and Berridge, 2005). Moreover, it has been revealed that neu-
rons in the vmPFC can encode both the identity and the palatability of
gustatory stimuli (Jezzini et al., 2013). The vmPFC and NAc have
common source of dopaminergic innervation (mesocorticolimbic do-
pamine system) and both of them receive noradrenergic terminals as
well (Lindvall et al., 1978). The vmPFC is densely innervated by ca-
techolaminergic fibers originating from hindbrain and midbrain
(Lindvall et al., 1974). Dopaminergic projections (mesocortical dopa-
mine system) to the vmPFC arise predominantly from A10 cells of the
ventral tegmental area (VTA) and innervate most densely the vmPFC
(Thierry et al., 1973). Considering the different subareas of mPFC, the
highest basal dopamine level has been reported in vmPFC (Van Eden
et al., 1987). Noradrenergic innervation of the vmPFC originates from
the A6 cell region in the locus coeruleus (Lindvall et al., 1978). Several
data in the literature indicate the involvement of both catecholami-
nergic neurotransmitters in CTA in other brain regions (Fenu et al.,
2001; Gonzalez et al., 2014; Caulliez et al., 1996; Borsini and Rolls,
1984; Dunn and Everitt, 1987), but their possible role in the vmPFC is
not known. It has been found, that there is an interaction between
dopaminergic and noradrenergic systems within the vmPFC (Tassin,
1998; Pan et al., 2004). Neurochemical findings of our research group
demonstrated that DA transmission is directly regulated by NA term-
inals (Galosi et al., 2018), namely, dopamine release in this structure
can be increased by β-adrenergic receptor activation (Kawahara et al.,
2001; Gresch et al., 1995). In the present study, we investigated the
function of these two neurotransmitter systems together.

The main goal of the present study was to investigate the involve-
ment of local neurons of vmPFC and their catecholaminergic innerva-
tions in acquisition and retrieval of CTA to four basic taste stimuli with
different hedonic values, by using neurotoxins. Therefore, kainate was
applied to destroy local neurons and 6-hydroxidopamine (6-OHDA) to
eliminate catecholaminergic innervation of vmPFC. Kainate is a neu-
roexcitatory amino acid, analogue of glutamate, which binds to the
glutamatergic kainate receptor and leads to immediate neuronal death
by overstimulating neurons (Garthwaite and Garthwaite, 1983). Kai-
nate destroys neuronal cell bodies intrinsic to the area where it is ap-
plied, while passing fibers remain unaffected (Britt and Wise, 1981). 6-
OHDA is a hydroxilated analogue of the natural dopamine neuro-
transmitter. It damages catecholaminergic fiber terminals resulting in
retrograde degeneration of projection neurons (Jones and Robbins,
1992; Oades et al., 1986; Carter and Pycock, 1980). In contrast with
earlier studies, which investigate CTA for only one taste quality, we
used four taste stimuli with distinct hedonic values, namely salty
(0.05M NaCl), sweet (0.01M saccharin), sour (0.01M citrate) and
bitter (0.00025M quinine) solutions. In the first set of our experiments,
the palatability value of each taste solution was determined. In the
second set, the acquisition of CTA was examined after vmPFC lesions in
another groups of rats. In the third set of our experiments, the retrieval
of CTA was investigated after vmPFC lesions. Because the vmPFC has
strong gustatory inputs from the insular cortex and it has abundant
connections with brain areas responsible for the hedonic responses of
taste stimuli, we hypothesized that the local neurons and catechola-
minergic innervation of the vmPFC might be involved in the regulation
of higher-level, palatability-dependent taste information processing.

2. Materials and methods

2.1. Subjects

193 adult male Wistar rats, initially weighing 270–340 g, were used
in these experiments. Rats were housed individually and cared for in

accordance with institutional (BA02/2000-8/2012), national
(Hungarian Government Decree, 40/2013. (II. 14.)) and international
standards (European Community Council Directive, 86/609/EEC, 1986,
2010). Animals were kept in a temperature- and light- controlled room
(21 ± 2 °C, 12–12 h light-dark cycle with lights on 6:00 a.m.–6:00
p.m.). Standard laboratory food pellets (CRLT/N standard rodent food
pellet, Charles River Laboratories, Budapest, Hungary) were available
ad libitum. The availability of drinking-water during the experiments is
detailed in the subsequent sections. Rats were handled in daily reg-
ularity during the experiments.

2.2. Surgery

Animals were operated on under combined anesthesia consisting of
intraperitoneal injection of a 4:1 mixture of ketamine (Calypsol, Richter
Gedeon, Hungary, 80mg/kg body weight) and benzodiazepam
(Seduxen, Richter Gedeon, Hungary, 20mg/kg body weight, 2 ml/kg
body weight of the mixture). The head of the rat was fixed in a ste-
reotaxic device and a small (1.5–2mm) hole was drilled through the
skull. Then, the dura was opened under microscopic control. Glass
micropipettes (pulled from Pyrex glass; tip diameter: 17–25 μm) were
filled with a neurotoxin and Pontamine Sky Blue [(PSB), GURR, satu-
rated in 0.15M NaCl and 0.05M Na-acetate]. Kainic acid (kainate,
Sigma-Aldrich Co.) was used to destroy local neurons in 60 rats and 6-
hydroxidopamine (6-OHDA HBr, Sigma-Aldrich Co.) was applied to
damage catecholaminergic innervation of vmPFC in 66 animals.
Pipettes were carefully lowered to the target area by a hydraulic mi-
crodrive (Narishige, Japan). Stereotaxic coordinates for vmPFC ac-
cording to stereotaxic atlas (Paxinos and Watson, 1986) were: AP:
3.2 mm; ML: 0.6 mm; DV: 4.2mm (from dura). Kainate (80mM, dis-
solved in distilled water) or 6-OHDA (80mM, dissolved in 1% ascorbic
acid solution made from 0.15M NaCl solution) were iontophoretically
released (5 μA, 5min) bilaterally into the vmPFC by a constant current
device (Biostim Professional, Supertech, Hungary). The same con-
centrations of neurotoxins and similar iontophoretic parameters were
used as in our previous studies to perform microlesions (Hernadi et al.,
2000; Sandor et al., 1992; Lenard et al., 1988; Lénárd and Hahn, 1982;
Lenard et al., 1982). Accidental changes in current density (damage to
pipette tip, channel block, etc.) were monitored by using a micro-
ammeter during the iontophoresis procedure (Lenard et al., 1988).
After ejection of neurotoxins, PSB was iontophoretized (12 μA, 4min)
to mark the target area. Pipettes remained in place for an additional
5min after current termination to enhance diffusion of materials from
the pipette tip. In 57 control rats 0.15M NaCl and PSB containing
pipettes were lowered to the identical target area and traced back
(sham operation). Further 10 animals remained intact and were used to
taste reactivity measures.

2.3. Experimental design

2.3.1. Definition of palatability value of the applied taste stimuli
At first, we defined the palatability value of each taste stimulus in a

separate group (n= 10) of animals. These rats have not been used
further in the CTA experiments, because an extra exposure of taste
stimuli can affect CTA learning. In order to quantify and compare the
palatability value of applied tastants, taste reactivity test was per-
formed. Animals were implanted with intraoral cannula (polyethylene
tube, PE-100). After the recovery period taste reactivity test was per-
formed in plexiglas cylinder, which was placed on a clear glass table.
Intraoral infusions (1 ml taste solutions) were delivered by a syringe
controlled by a programmable Cole-Parmer infusion pump (0.5ml/
min). A mirror was placed underneath the test cylinder at a 45° angle
that permitted an unobstructed view of the rat’s face and ventrum. A
close-up video recording of the rat’s face during taste reactivity sessions
was obtained with a video camera and videotape recorder. Ingestive
(tongue protrusions, lateral tongue movements, paw licking) and
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rejective (gaping, head shaking, forelimb flailing, chin rubbing) re-
sponses were analysed according to Grill and Norgren’s study (Grill and
Norgren, 1978). To quantify and compare the palatability values of the
different taste solutions, which were applied in further CTA experi-
ments, palatability index (PI) was defined for each tastant and calcu-
lated as follows: number of ingestive responses / total responses (in-
gestive and rejective) during 2min of testing. It ranges from 0 (highly
unpalatable) to 1 (highly palatable).

The applied taste qualities and their concentrations correspond to
the usually applied taste stimuli for the investigation of gustatory
processes in the literature (Stapleton et al., 1999; Sclafani and Ackroff,
2015; Formaker and Hill, 1990; Loney et al., 2012). We used four low
concentrated basic taste qualities (salty: 0.05M NaCl, sweet: 0.01M
saccharin, sour: 0.01M citrate and bitter: 0.00025M quinine) as CS in
the CTA experiments, according to the CTA and taste reactivity studies
in the literature (Yamamoto et al., 1995; Yamamoto, 2007). Each ta-
stant was purchased from Sigma-Aldrich and was dissolved in tap
water.

2.3.2. Acquisition of CTA
In the second set of experiments the ability of association between

the taste stimulus and the postingestive malaise (acquisition of CTA)
was examined after vmPFC lesions. The general procedure used for CTA
was similar to that used in the previous experiments of our research
group and of others (Hernadi et al., 1997, 2000; Nagy et al., 2012;
Reyes-Lopez et al., 2010). The experimental schedule of acquisition of
CTA is shown in Table 1A. Rats were put on a limited access to water,
30-min a day, lasting for 7 days (1st–7th days) to habituate the animals
to the 30min drinking schedule. Animals were divided into three ex-
perimental groups and were stereotaxically operated on according to
the original iontophoretic procedure on the 8th day. Altogether 27
kainate lesioned animals, 29 6-OHDA lesioned animals and 30 control
rats were used to test acquisition of CTA. The recovery period lasted for
8 days (9th -16th days), which included free access to water lasting for
5 days and 30-min water drinking schedule for 3 days. After reaching
their preoperative (ad libitum) fluid intake during the 30min schedule,
a taste solution was offered in the regular drinking period on the 17th
day. It is well known, that the first exposure to a new taste stimulus
evokes neophobia, which manifests itself in a decreased consumption of
that tastant. This reduced intake was well observed at the first pre-
sentation of each tastant, which is not shown in the figures. After the
second presentation, when the temporary neophobia to the taste solu-
tion disappeared, a conditioning procedure was performed (18th day,
conditioning day). In order to avoid the development of latent

inhibition, rats were exposed to the taste stimuli only two times before
conditioning. Accordingly, rats showed on the conditioning day an
ordinary consumption. The 30-min drinking of taste solution was fol-
lowed by an i.p. injection of lithium chloride (LiCl, 0.15M, Reanal,
Hungary, 20 ml/kg b.w.t.) in 0.5 h contiguity on the conditioning day.
Then animals had water available for 6 days (19th -24th days). On the
25th (Acquisition) day, water was replaced again by taste solution in
the drinking period. Four different taste qualities (0.05M NaCl, 0.01M
saccharin, 0.01M citrate and 0.00025M quinine) were used as con-
ditioning stimuli (CS), and each taste solution was tested in separate
experiments. The number of animals (n) used for distinct taste solutions
in these experiments is indicated on Fig. 3. The consumption measured
on Acquisition day was registered and compared to those measured on
Conditioning day. The reduction of intake on Acquisition day compared
to consumption on Conditioning day was used as a measure of CTA
strength on the basis of above cited studies (Hernadi et al., 1997, 2000;
Nagy et al., 2012; Reyes-Lopez et al., 2010).

2.3.3. Retrieval of CTA
In the third set of our experiments the retrieval of a previously

learned taste information (CTA) was investigated after vmPFC lesions.
The general procedure used for test of retrieval in CTA was similar to
that used in our previous experiments (Hernadi et al., 1997, 2000; Nagy
et al., 2012). The experimental schedule of retrieval of CTA is shown in
Table 1B. In this set of experiments, intact rats were conditioned to
acquire taste avoidance (1st – 16th days) prior to surgery according to
the described CTA method in 2.3.2. part of the text. This included a test
of Acquisition (on the 16th day), which showed the developed avoid-
ance. For 3 days after CTA testing (17th – 19th days), animals were
allowed to drink water in the 30-min schedule. Then (on the 20th day),
rats were divided into three groups (kainate: n= 26, 6−OHDA: n=28
and control: n= 27) and were operated on according to the original
procedure. During the subsequent 8-day recovery interval (21st-28th
days) animals drank water for 5 days ad libitum and for 3 days in the
30min drinking schedule. On the 29th day (Retrieval) water was sub-
stituted again by the taste solution in the usual drinking period. The
applied taste stimuli were the same as in the first set of experiments,
namely 0.05M NaCl, 0.01M saccharin, 0.01M citrate and 0.00025M
quinine. The number of animals used for distinct taste solutions is in-
dicated on Fig. 4.

The reduction of intake during the Retrieval was compared to that
of Conditioning day. This reduction was used as a measure of retrieval
of the previously acquired taste avoidance on the basis of above cited
studies (Hernadi et al., 1997, 2000; Nagy et al., 2012). The increased

Table 1
Schematic representation of the experimental protocol to test acquisition (A) and retrieval (B) of CTA. Days represent the duration of treatments. Fluid shows the
available liquid in the drinking bottle. Time represents the daily, allowed duration to drink. For more explanation see the text (ad. lib.: ad libitum, LiCl: lithium
chloride, i.p.: intraperitoneal).

A Lesion Conditioning Acquisition
Habituation ↓ Recovery period ↓ ↓

Days 1–7. 8. 9-13. 14-16. 17. 18. 19-21. 22-24. 25.
Fluid water water water water TASTE TASTE water water TASTE
Time 30min ad. lib. ad. lib. 30min 30min 30min ad. lib. 30min 30min

+
0.15M LiCl
i.p.

B Conditioning Acquisition Lesion Retrieval
Habituation ↓ ↓ ↓ Recovery period ↓

Days 1–7. 8. 9. 10–12. 13–15. 16. 17–19. 20. 21-25. 26-28. 29.
Fluid water TASTE TASTE water water TASTE water water water water TASTE
Time 30min 30min 30min ad. lib. 30min 30min 30min ad. lib. ad. lib. 30min 30min

+
0.15MLiCl
i.p.
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consumption in Retrieval compared to Acquisition was used as a mea-
sure of retrieval deficit.

2.4. Histology

At the end of experiments, animals received an overdose of urethane
(2 g/kg i.p.) and were transcardially perfused with isotonic saline fol-
lowed by phosphate-buffered formalin (10%, v/v) solution. Brains were
removed and frozen after 1 week of post-fixation and cut into 40 μm
serial sections. For histological analysis of kainate lesions, brains were
stained with cresyl violet. For the identification of catecholamine de-
pletion due to the microiontophoresis of 6−OHDA, three 6−OHDA
lesioned animals were randomly selected from each experiment.
Distribution of catecholamine fibers in the vmPFC was studied by im-
munohistochemical tyrosine hydroxilase (TH) labeling method (parti-
cularly described in previous reports from our lab) (Galosi et al., 2015).
TH immunohystochemistry was performed by means of monoclonal
antibodies (Sigma, TH-16, 1:10,000) against TH in the 6-OHDA ani-
mals. The brain sections of the remained 6-OHDA rats were stained
with neutral red. After dehydration, sections were mounted and cov-
ered with DePex (SERVA).

2.5. Statistical analysis

All results are expressed as means ± SEM. For statistical analysis of
experimental data, means, standard errors and F-scores were computed
and assessed by analyses of ANOVA (SPSS Statistics 20 data analysis
program). Two-way ANOVA was used to determine the effects of trials
(conditioning, acquisition, retrieval), treatments (control, kainate le-
sion, 6-OHDA lesion) and interactions. Comparisons among the groups
or trials carried out using Bonferroni post hoc test. Differences were
considered to be significant only at the level of p < 0.05.

3. Results

3.1. Histology

After the end of experiments the placement of glass micropipettes
was checked in histological brain sections of the animals. Data of those
animals, in which lesions exceeded the boundaries of the target area
were excluded (Kainate groups n=7, 6-OHDA groups n=9) from
further analysis. The tracks of the pipettes were bilaterally symmetrical
in 167 brains from the 183 and the placement of the lesion was correct
(Fig. 1). Results of cresyl-violet histological analyses showed cellular
loss in the ventral prelimbic and infralimbic areas of the vmPFC in
kainate lesioned animals (Fig. 1B). Robust cell loss was found in the
target area in averaged with 400 μm diameter (350–450 μm, respec-
tively) arounded with an area with 600–800 μm diameter, which
showed moderate cell loss and confined well to the vmPFC. Glass
electrode tip marks were found in the target area, typically surrounded
by moderate glial proliferation and PSB deposits in neutral red stained
brains of 6-OHDA animals (Fig. 1C). TH-immunhistochemistry proved
to be appropriate to demonstrate the effect of 6-OHDA. It is well-
known, that dopaminergic innervation of vmPFC shows a laminar dis-
tribution, with the deep layers (V., VI.) exhibiting higher density than
in the more superficial layers (Oades and Halliday, 1987; Emson and
Koob, 1978; Ciliax et al., 1995). Noradrenergic input within the vmPFC
is generally restricted to the molecular layer (I.). The TH-im-
munoreactive fibers in the control brains (Fig. 1D) could be observed in
the molecular layer (I.), oriented paralelly with the surface. In layer III.,
fibers passed perpendicularly toward the surface and high density of
fiber arborization could be detected in the layers VeVI. After 6-OHDA
lesion (Fig. 1E), loss of TH immunoreactive fibers was found in both the
molecular (I) and deep layers (V. and VI.) of ventral prelimbic and
infralimbic areas, accordingly 6-OHDA lesion affected both catechola-
minergic systems in the vmPFC. Lesion sites were verified according to

the stereotaxic atlas of the rat (Paxinos and Watson, 1986).

3.2. Definition of palatability on the basis of taste reactivity test

The results of taste reactivity test measurements are shown in Fig. 2.
Our results indicated, that the most palatable (strongly palatable) taste
solutions were the 0.05M NaCl (PI= 0.87 ± 0.03) and the 0.01M
saccharin (PI= 0.81 ± 0.05) tastants. The 0.01M citrate was weakly
palatable (PI= 0.62 ± 0.1), and the 0.00025M quinine was weakly
unpalatable (PI= 0.36 ± 0.06). It should be noted that the palat-
ability index (PI) reflects means of the individual palatability values of
rats, which was calculated from the PI values of each animal.

3.3. Acquisition of CTA

In the second set of experiments, the effects of kainate or 6-OHDA
lesions in the vmPFC were investigated on CTA learning to strongly
palatable, weakly palatable and weakly unpalatable tastants (Fig. 3).
The reduction of intake on Acquisition day compared to consumption
on Conditioning day was used as a measure of CTA acquisition.

When 0.05M NaCl solution was used as CS in the CTA paradigm
(Fig. 3A), two-way ANOVA revealed that there was no significant effect
of treatments (F[2,38]= 0.535, n.s.) but there was a significant effect
of trials (F[1,38]= 4.381, p < 0.05) without a significant interaction
of treatments and trials (F[2,38]= 0.715, n.s.). Post hoc test showed
that controls consumed significantly less amount from the NaCl-solu-
tion during Acquisition, than in Conditioning (p < 0.05). That is, in
control group significant avoidance developed in contrast to both
(kainate or 6-OHDA) lesioned groups, where no significant difference
could be recorded between the intakes of Conditioning and Acquisition.

When 0.01M saccharin solution was used as CS (Fig. 3B), two-way
ANOVA revealed that there was no significant effect of treatments (F
[2,34]= 2.106, n.s.) but there was a significant effect of trials (F
[1,34]= 8.622, p < 0.05) along with a significant interaction of
treatments and trials (F[2,34]= 8.549, p < 0.005). Post hoc test re-
vealed that well defined avoidance developed in control group to sac-
charin solution because their fluid intake significantly decreased on
Acquisition day compared to Conditioning day (p < 0.01). Contrarily,
vmPFC lesioned animals (kainate or 6-OHDA groups) did not display
avoidance to saccharin solution because they consumed almost as much
of the discomfort associated tastant on the Acquisition day as they did
on the Conditioning day.

Fig. 3C shows the effect of lesions in vmPFC to 0.01M citrate so-
lution in the CTA paradigm. Two-way ANOVA revealed that there was a
significant effect of treatments (F[2,36]= 12.912, p < 0.0001), a
significant effect of trials (F[1,36]= 6.91, p < 0.05) along with a
significant interaction of treatments and trials (F[2,36]= 4.464,
p < 0.05). Post hoc test showed that a well-defined avoidance devel-
oped in control animals to citrate solution because their fluid intake
significantly decreased on Acquisition day compared to Conditioning
day (p < 0.005). Contrarily, the vmPFC lesioned animals (in the kai-
nate or 6-OHDA groups as well) consumed almost as much as the dis-
comfort associated tastant on Acquisition day as they did on the Con-
ditioning day. Furthermore, post hoc test showed that citrate intakes of
lesioned animals (kainate or 6-OHDA groups) measured on the Acqui-
sition day were significantly higher than the corresponding value of the
controls (Control vs. Kainate: p < 0.005; Control vs. 6-OHDA:
p < 0.005).

Fig. 3D shows the effects of 0.00025M quinine solution as CS in
CTA. Two-way ANOVA revealed that there was no significant effect of
treatments (F[2,40]= 2.031, n.s.), a significant effect of trials (F
[1,40]= 120.1, p < 0.0001) without a significant interaction of
treatments and trials (F[2,40]= 0.205, n.s). Post hoc analysis showed a
robust avoidance to quinine on the Acquisition day in each group of
animals (Conditioning vs. Acquisition in Control, Kainate, 6-OHDA:
p < 0.001, respectively).
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3.4. Retrieval of CTA

In the third set of experiments the effects of kainate or 6-OHDA
lesions in the vmPFC were investigated on CTA retrieval to stongly
palatable, weakly palatable and weakly unpalatable tastants (Fig. 4).
The reduction of intake during the Retrieval was compared to that of
Conditioning day. This reduction was used as a measure of retrieval of

the previously acquired CTA. The increased consumption in Retrieval
compared to Acquisition was used as a measure of retrieval deficit.

When the CTA had been developed prior the vmPFC lesions, sub-
stantial differences in responses to NaCl were found in Retrieval
(Fig. 4A). Two-way ANOVA revealed that there was no significant effect
of treatments (F[2,51]= 1.945, n.s) but there was a significant effect of
trials (F[2,51]= 16.911, p < 0.001) without a significant interaction
of treatments and trials (F[4,51]= 2.351, n.s.). Post hoc test showed
that control rats displayed a retained avoidance, because their con-
sumption in Retrieval was significantly lower than that measured in
Conditioning (p < 0.05). Contrarily, in lesioned groups (kainate or 6-
OHDA groups) there was no significant difference in intake between
this two trials, but their consumptions were significantly higher in
Retrieval compared to that in Acquisition (Retrieval vs. Acquisition,
Kainate: p < 0.01; 6-OHDA: p < 0.01), which means that lesions
impaired the retrieval of CTA.

When 0.01M saccharin solution was used as CS (Fig. 4B), two-way
ANOVA revealed that there was a significant effect of treatments (F
[2,45]= 4.691, p < 0.05), a significant effect of trials (F
[2,45]= 79.897, p < 0.001) along with a significant interaction of
treatments and trials (F[4,45]= 2.706, p < 0.05). Post hoc test
showed that after the development of CTA in each group, control ani-
mals showed a retained avoidance because their saccharin intake in
Retrieval remained significantly lower compared to that on Con-
ditioning day (p < 0.01). Contrarily, the consumptions of lesioned
groups (kainate or 6-OHDA groups) in Retrieval did not differ sig-
nificantly from that measured on the Conditioning day and, moreover,
it was significantly higher than that measured on Acquisition day
(Retrieval vs. Acquisition, Kainate: p < 0.001; 6-OHDA: p < 0.001)
showing lack of retrieval. Additionally, post hoc test showed significant

Fig. 1. Schematic representation and histolo-
gical verification of iontophoretic kainate or
6−OHDA lesions in the ventromedial PFC. (A)
Numbers next to the illustration indicate dis-
tance from bregma according to the stereotaxic
atlas of (Paxinos and Watson (1986)). The grey
area shows the extent of lesions. (B) Cresyl-
violet staining of a coronal section collected
from 3.2mm distance from bregma in kainate
lesioned rats. The encircled region shows
moderate cellular loss at the location of the
lesion extending to the ventromedial area of
the PFC. (C) Local identification of Pontamine
Sky Blue deposits (arrow) in neutral red
stained brain section of 6-OHDA animals,
which shows the end of the micropipette in
vmPFC. (D) Demonstration of the normal dis-
tribution of TH-immunoreactive fibers in the
ventromedial division of the PFC. (E) Dis-
tribution of TH-immunoreactive fibers after 6-
OHDA iontophoresis in the vmPFC. Horizontal
bars indicate 100 μm.

Fig. 2. Palatability values of the four taste solutions used in the CTA experi-
ments. Columns show means (± S.E.M.) of palatability index in 10 intact an-
imals.
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difference among groups in Retrieval (p < 0.01). Lesioned animals
drank significantly more saccharin during Retrieval compared to con-
trols (Control vs. Kainate: p < 0.01; Control vs. 6-OHDA: p < 0.01).

When citrate was the CS in the CTA paradigm (Fig. 4C) all groups of
animals showed a retained avoidance in Retrieval. Two-way ANOVA
revealed that there was no significant effect of treatments (F
[2,57]= 0.611, n.s.), but there was a significant effect of trials (F
[2,57]= 30.764, p < 0.0001) without a significant interaction of
treatments and trials (F[4,57]= 0.195, n.s.). Post hoc test showed
significant difference between the consumptions in Retrieval and Con-
ditioning (Retrieval vs. Conditioning in Control, Kainate, 6-OHDA:
p < 0.01, respectively), which means that each group displayed re-
tained avoidance.

Fig. 4D shows that lesions of vmPFC did not modify the retrieval of a
previously learned taste avoidance if the CS was 0.00025M quinine.
Two-way ANOVA revealed that there was no significant effect of
treatments (F[2,54]= 0.147, n.s.) but there was a significant effect of
trials (F[2,54]= 90.837, p < 0.001) without a significant interaction
of treatments and trials (F[4,54]= 0.366, n.s.). Post hoc test showed
significant difference between the consumptions in Retrieval and Con-
ditioning in each group of animals (Retrieval vs. Conditioning in Con-
trol, Kainate, 6-OHDA: p < 0.001, respectively), which indicate that
each group displayed retained avoidance.

4. Discussion

In the present report the role of local vmPFC neurons and their
catecholaminergic innervation were examined in acquisition and re-
trieval of CTA. Four basic taste stimuli with distinct palatability values
were used, which had been determined previously in taste reactivity
test. The present experiments demonstrated that after iontophoretic
kainate lesion centered in the vmPFC CTA was not acquired to the
strongly palatable 0.05M NaCl, 0.01M saccharin and weakly palatable
0.01M citrate solutions, but it developed to weakly unpalatable
0.00025M quinine. Kainate lesion impaired the retrieval of CTA to
0.05M NaCl and 0.01M saccharin, but not to 0.01M citrate and
0.00025M quinine. 6-OHDA lesion of the vmPFC resulted in deficit in
acquisition of CTA to 0.05M NaCl, 0.01M saccharin and 0.01M citrate
solutions, but did have no effect to 0.00025M quinine tastant. 6-OHDA
lesion attenuated the retrieval of CTA to 0.05M NaCl and 0.01M sac-
charin, but not to 0.01M citrate and 0.00025M quinine. Our data
show, that both local neurons and catecholaminergic terminals in the
vmPFC are involved in the acquisition of CTA only for stongly and
weakly palatable taste stimuli and in retrieval of CTA only for stongly
palatable tastants.

CTA learning deficit specific to palatable tastants has also been
demonstrated in mice lacking D1 DA receptors (Cannon et al., 2005).
These animals were able to acquire and express a CTA to moderate

Fig. 3. Acquisition of conditioned taste avoidance (CTA) after bilateral microiontophoretic kainate or 6-OHDA lesions of the vmPFC to tastes with different pa-
latability value. The conditioned stimulus was (A) NaCl; (B) saccharin; (C) citrate or (D) quinine. Each tastant was tested in distinct experiments in another sets of
animals. Columns represent means (± S.E.M.) of fluid intake on the Conditioning and Acquisition days. Symbols above columns indicate significant difference in
post hoc tests. Symbol # shows significant avoidance during acquisition of CTA (# p < 0.05; # # p < 0.01; # # # p < 0.005; # # # # p < 0.001). Symbol *
shows significant difference among groups (** p < 0.005).
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concentration of NaCl, but did not express an appropriate CTA to a
sweet taste paired with LiCl. Similar result was described in another
study, where injection of GABA receptor antagonist into the ventral
pallidum produced deficit in CTA to saccharin but had no effect to
quinine CTA (Inui et al., 2007). The possible explanation of this phe-
nomenon is that CTA learning processes related to palatable and un-
palatable stimuli are encoded by different central neural processes or
pathways. Further investigations are required to support this hypoth-
esis.

Based on our results we can establish that the impairment of CTA is
strongly related to the palatability value of the tastants in vmPFC.
Generally, hedonic value of a taste stimulus is highly depends on its
concentration. Our taste reactivity measures showed, that salty and
sweet tastes at the applied concentration in our experiments are he-
donic, strongly palatable stimuli. Sour taste at the applied concentra-
tion in the present study was weakly palatable. Bitter is generally an
innate aversive taste, and at the applied weak concentration it was
weakly unpalatable. Deficit in acquisition and retrieval of CTA was the
most pronounced in the case of sweet and salty tastants. However, if
weakly unpalatable taste was paired with postingestive malaise, lesions
of vmPFC did not cause any attenuation in acquisition nor in retrieval.
In case of weakly palatable taste, deficit was evolved only in acquisi-
tion, but not in retrieval.

It is well-known that the whole mPFC is an important component of
the brain reward system and receives a dense dopaminergic innervation

which is tightly associated with motivation and reward processing
(Tzschentke, 2000). Presentation of reward stimuli (e.g. highly pala-
table food) activate the reward system of the brain to affect feeding
behavior (Pelchat, 2002). It has been confirmed that the mPFC is sen-
sitive to highly palatable tastes, since palatable tastants stimulate do-
paminergic transmission in the mPFC, as well as, in the NAc shell and
core regions (Bassareo and Di Chiara, 1999). It has been demostrated
that catecholaminergic terminals respond differently, namely re-
ciprocally to tastes with different hedonic values in subcortical brain
regions. In the bed nucleus of the stria terminalis, it has been revealed
that an aversive stimulus (quinine) activated noradrenergic signaling
but inhibited dopaminergic signaling, whereas a palatable stimulus
(sucrose) inhibited noradrenalin while causing dopamine release (Park
et al., 2012). Roitmann revealed that an appetitive sucrose solution
elevates while an aversive quinine solution supresses phasic dopamine
concentration fluctuations in the NAc shell subregion (Roitman et al.,
2008). The above mentioned results confirm our hypothesis, that neural
elements and especially the catecholaminergic inputs of vmPFC may
play essential role in palatability-dependent CTA.

Dopaminergic innervation has a discrete grade of overlapping with
noradrenalinergic innervation within the vmPFC and evidences indicate
that noradrenergic and dopaminergic systems are closely connected in
the vmPFC (Pan et al., 2004). 6-OHDA destroys both types of ca-
techolamines but in different degree. Results from our laboratory de-
monstrated that 6-OHDA lesion produces increased dopamine/

Fig. 4. Retrieval of CTA to tastes with different palatability value after bilateral microiontophoretic kainate or 6-OHDA lesions of the vmPFC. The conditioned
stimulus was (A) NaCl; (B) saccharin; (C) citrate or (D) quinine. Each tastant was tested in distinct experiments in another sets of animals. Columns represent means
(± S.E.M.) of fluid intake. First CTA was developed in intact animals, then kainate or 6-OHDA iontophoretic microlesion were performed in the vmPFC in two groups
of rats or sham lesion in control group. Symbols above columns indicate significant difference in post hoc tests. Symbol # shows significant avoidance during retrieval
of CTA (# p < 0.05; # # p < 0.01; # # # # p < 0.001). Symbol * (* p < 0.01) shows significant difference among groups.
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noradrenaline ratio, namely dopamine concentration decreased to 67%
and noradrenaline concentration decreased to 23% of control values
(Galosi et al., 2018). The method of neurotoxin application appears to
be critical concerning the consequences of lesions. Conventional mi-
croinjection of kainate causes extensive neuronal degeneration even at
brain areas distant from the injection site, and consequently enhances
epileptic activities and disturbances in motor capabilities and auto-
nomic functions as side effects of such lesions (Hajnal et al., 1997;
Lothman and Collins, 1981). Application of 6-OHDA by injection into
several brain areas (e.g. GP, LH) results in aphagia, adipsia, regulatory
deficits in response to distinct physiological challenges, sensory neglect,
as well as hypokinetic symptoms (Lenard et al., 1988; Deutch, 1992;
Lenard, 1977; Pycock et al., 1980). To prevent the development of such
serious consequences in the present experiments, we employed micro-
iontophoretic technique developed and routinly used in our laboratory
(Sandor et al., 1992; Lenard et al., 1988) to create distinct, small bi-
lateral neurochemical lesions in the vmPFC. The highest degree of da-
mage induced by iontophoretic application method of neurotoxins was
600–800 μm in diameter within the vmPFC and thereby the side effects
resulting in behavioral alterations caused by large lesions, could be
avoided.

The results presented here show that both kainate or 6-OHDA le-
sions similarly affected CTA. No significant difference was observed
between the intake of kainate or 6-OHDA lesioned rats in the different
tests of CTA. The similar results observed in lack of catecholamine in-
nervation or local neurons in vmPFC show that both neural elements
are necessary for CTA acquisition and retrieval processes to palatable
tastants.

6-OHDA destroys catecholaminergic innervation originating from
VTA and locus coeruleus. These terminals make synaptic contacts with
prefrontal pyramidal glutamatergic local neurons and GABA inter-
neurons (Lindvall et al., 1978), moreover, dopamine innervation has a
general inhibitory effect on mPFC neurons (Pirot et al., 1992). Removal
of this inhibition led to enhanced excitability of output pyramidal cells
(Zheng et al., 1999). Kainate destroys local neurons of vmPFC, which
send dense glutamatergic projections to feeding associated and gusta-
tory areas (e.g. to the shell region of NAc, nucleus tractus solitarii,
nucleus parabrachialis, lateral hypothalamus, amygdala, insular cortex)
and VTA (Gabbott et al., 2005; Hurley et al., 1991). The projection to
VTA has been reported to control the activity of ascending dopamine
projections to mPFC and NAc within the VTA (Carr and Sesack, 2000).
As follows, dopamine projection to mPFC exerts an indirect, inhibitory
influence on mesolimbic dopamine neurotransmission (Mitchell and
Gratton, 1992). This result was supported by other findings in the lit-
erature, that 6-OHDA lesion of the mPFC produces increased dopamine
level in NAc and striatum and abolishes habituation of accumbens shell
dopamine responsiveness to taste stimuli (Pycock et al., 1980;
Bimpisidis et al., 2013; De Luca, 2014). A possible neural background of
our findings might be the lack or disturbance of appropriate vmPFC
connections with the above mentioned limbic areas.

It is well-known that the whole mPFC plays a crucial role in memory
consolidation and recall of recent and remote memories (Runyan et al.,
2004; Gonzalez et al., 2013; Depue, 2012). A number of pharmacolo-
gical studies support the critical role of dopamine and noradrenaline in
distinct phases of aversive learning and memory processes. It has been
demonstrated that dopamine in vmPFC plays important role in the
acquisition and expression of conditioned fear (Morrow et al., 1999)
and in the persistent storage of different types of aversive learning
(Gonzalez et al., 2014). Dopamine is involved also in the formation of
short-term memory trace related to gustatory CS in CTA which has been
confirmed in other brain regions, such as NAc shell (Fenu et al., 2001)
and lateral hypothalamus (Caulliez et al., 1996). Furthermore, it has
been demonstrated that dopamine in prelimbic and infralimbic cortical
areas of mPFC are involved not only in aversive, but also in taste pre-
ference learning (Touzani et al., 2010; Malkusz et al., 2012). Several
studies can be found in the literature, which report on the role of

noradrenergic system in aversive learning and in the retrieval of these
memories as well (Wu et al., 2014). Data in the literature confirmed the
crucial role of noradrenergic system in CTA in different brain areas,
such as locus coeruleus and basolateral amygdala (Borsini and Rolls,
1984; Dunn and Everitt, 1987; Miranda et al., 2003). It has been also
demonstrated that blocking the noradrenergic mechanism in vmPFC
impaired both acquisition and retrieval of CTA, but does not influence
non-aversive learning processes and taste perception (Reyes-Lopez
et al., 2010). These data confirm our hypothesis, that both types of
catecholaminergic neurotransmitters in the vmPFC have important role
in CTA. Immunohistochemical study has supported the role of dopa-
mine and glutamate in learning-associated synaptic plasticity in mPFC
in acquisition and expression of CTA, which reflects memory con-
solidation (Marotta et al., 2014). Glutamatergic activity was observed
during taste memory formation in other brain areas as well, such as
dmPFC or amygdala (Miranda et al., 2002; Gonzalez et al., 2015).
Moreover, cutting cortical inputs to vmPFC, which use glutamate
neurotransmission, impaired performance of CTA (Schalomon et al.,
1994). It is known, that vmPFC receives glutamate inputs from several
feeding associated and gustatory areas. After kainate lesion in our ex-
periments probably this glutamate neurotransmission is inefficient and
leads to impaired CTA. The above mentioned data in the literature
confirm our hypothesis, that local neurons of vmPFC are involved in
CTA.

Brain areas along the taste pathway and their anatomical interfacing
with the brain reward system are concerned with palatability-induced
consumption (Shimura et al., 2002). In the light of the above, we
suppose that vmPFC plays a role as an interface, which is strongly
connected with the gustatory and feeding-associated structures, and,
additionally, it communicates with the hedonic brain system, such as
NAc shell via direct glutamatergic projections.

5. General conclusion

Kainate microlesions of vmPFC resulted in deficit of CTA acquisition
to NaCl, saccharin and citrate and retrieval to NaCl and saccharin ta-
stants. Similarly, 6-OHDA microlesion of vmPFC resulted in deficit of
CTA acquisition to NaCl, saccharin and citrate and retrieval to NaCl and
saccharin solutions. It can be established that CTA deficits were specific
to palatable tastants, particularly those that are strongly palatable, and
deficit did not occur for weakly unpalatable stimulus.

On the basis of the present work, we assume that the local neurons
and catecholaminergic nerve terminals of vmPFC play an important
role in learning and long-term storage (retrieval) particularly for the
strongly palatable tastes and partially for weakly palatable tastant in
CTA. We suppose that these neural elements of the vmPFC are also
involved in the hedonic regulation of palatable foods and may exert
control over conditioned responding to palatable foods by integrating
information regarding hedonic value of their taste as well. We propose
further experiments to clarify the possible role of vmPFC in this func-
tion.
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A B S T R A C T

The ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) of rats has reciprocal connections with the gustatory and the he-
donic impact coding structures. The main goal of the present study was to investigate the involvement of local
neurons of vmPFC and their catecholaminergic innervations in taste preference and taste reactivity test.
Therefore, kainate or 6-hydroxydopamine (6-OHDA) lesions were performed in the vmPFC by iontophoretic
method. In the first experiment, taste preference was tested to 250mM and 500mM glucose solutions over water
in two-bottle choice test. In the second experiment, taste reactivity was examined to 4 concentrations of glucose
solutions (250mM, 500mM, 750mM and 1000mM) and 4 concentrations of quinine solutions (0.125mM,
0.25mM, 1.25mM and 2.5mM). Our results showed, that kainate microlesion of vmPFC did not modify the
preference of 250mM and 500mM glucose solutions in two-bottle choice test. In contrast, 6-OHDA microlesion
of vmPFC resulted in increased preference to the higher concentration of glucose (500mM) solution over water.
Results of taste reactivity test showed that kainate lesion resulted in more ingestive and less rejective responses
to 750mM glucose solution and elevated rejectivity to the higher concentrations (1.25mM and 2.5mM) of
quinine solutions. 6-OHDA lesion of vmPFC increased the number of ingestive responses to highly concentrated
(500mM, 750mM and 1000mM) glucose solutions and decreased the number of ingestive responses to the
lower concentration (0.125mM) of quinine solution. The present data provide evidence for the important role of
vmPFC neurons and catecholaminergic innervation of the vmPFC in the regulation of hedonic evaluation of
tastes and in the hedonic consummatory behavior.

1. Introduction

The hedonic value is one of the most significant attributes of a food
that determines consumption. Several brain areas are involved in the
hedonic evaluation of tastes in rats: shell region of the nucleus ac-
cumbens, orbitofrontal cortex, ventral pallidum, insular cortex and
amygdala [1–4]. Human brain imaging studies suggested limbic and
cognitive circuits, as being important in this high-level regulation of
feeding behavior, furthermore, dysregulation of these areas has been
described in various eating disorders and obesity [5–8]. These circuits
consist of the amygdala, insula, ventral striatum, orbitofrontal cortex,
prefrontal cortex and ventral regions of the anterior cingulate cortex
[9–11]. Data suggest [12,13] that the latter corresponds to the ven-
tromedial prefrontal cortex (vmPFC) of rats. Anatomical studies

demonstrated, that vmPFC receives gustatory information directly from
the insular cortex [14] and also, that it has reciprocal connections with
the above mentioned, hedonic impact coding structures (basolateral
amygdala, orbitofrontal cortex and nucleus accumbens) [2,15–18].
Electrophysiological study reported that neurons of the vmPFC are in-
volved in the hedonic representation of tastants [19]. Consumption of
both highly palatable or unpalatable taste solutions produces elevated
dopamine transmission in the vmPFC [20,21]. It was reported that
feeding can increase dopamine turnover in the vmPFC [22] and eating
of a highly palatable food enhances both dopamine and noradrenaline
concentration in the vmPFC [23]. Furthermore, it was demonstrated in
our recent study, that iontophoretic microlesion of vmPFC in rats re-
sults in deficit of conditioned taste avoidance only to palatable tastes
[24]. In view of these data, it is reasonable to hypothesize that vmPFC
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might be involved in hedonic regulation of consumption.
The main goal of the present study was to investigate the involve-

ment of local neurons of vmPFC and catecholaminergic innervation of
the vmPFC in preference of palatable tastants and hedonic evaluation of
tastes. In the first experiment preference of weakly (250mM glucose
solution) and medium strong (500mM glucose solution) palatable
sweet solutions over water was examined after vmPFC lesion in two-
bottle test paradigm. In the second experiment, taste reactivity was
investigated to 4 concentrations of palatable glucose (250mM,
500mM, 750mM and 1000mM) and unpalatable quinine (0.125mM,
0.25mM, 1.25mM and 2.5mM) solutions after the lesions of the
vmPFC. Two distinct neurotoxins were employed in the vmPFC of rats:
kainic acid (kainate) was used to destroy local neurons, or 6-hydro-
xydopamine (6-OHDA) to eliminate catecholaminergic innervation of
vmPFC. Kainate is a neuroexcitatory amino acid, analogue of gluta-
mate, which binds to the glutamatergic kainate receptor and leads to
immediate neuronal death by overstimulating neurons [25]. 6-OHDA is
a hydroxylated analogue of the natural dopamine neurotransmitter. It
damages catecholaminergic fiber terminals resulting in retrograde de-
generation of projection neurons [26–29]. The method of neurotoxin
application appears to be critical concerning the consequences of le-
sions. Conventional microinjection of kainate causes extensive neuronal
degeneration even at brain areas distant from the injection site, and
consequently enhances epileptic activities and disturbances in motor
capabilities and autonomic functions as side effects of such lesions
[30,31]. It was shown that microinjection of 6-OHDA into several brain
areas (e.g. globus pallidus, lateral hypothalamus) results in aphagia,
adipsia, regulatory deficits in response to distinct physiological chal-
lenges, sensory neglect, as well as hypokinetic symptoms [32–35]. To
prevent the development of such a serious consequences, in the present
experiments, we employed microiontophoretic technique that was de-
veloped and routinely used in our laboratory [34,36] to create distinct,
small bilateral neurochemical lesions in the vmPFC. The highest degree
of damage induced by iontophoretic application method of neurotoxins
was 600–800 μm in diameter within the vmPFC and thereby the side
effects resulting in behavioral alterations caused by large lesions, could
be avoided.

2. Materials and methods

2.1. Subjects

Fifty adult male Wistar rats, initially weighing 270–340 g, were used
in these experiments. Rats were housed individually and cared for in
accordance with institutional (BA02/2000-8/2012), national
(Hungarian Government Decree, 40/2013. (II. 14.)) and international
standards (European Community Council Directive, 86/609/EEC, 1986,
2010). Animals were kept in a temperature- and light- controlled room
(21 ± 2 °C, 12-12 h light-dark cycle with lights on at 6:00 a.m. – 6:00
p.m.). Standard laboratory food pellets (CRLT/N standard rodent food
pellet, Charles River Laboratories, Budapest, Hungary) and tap water
were available ad libitum. Rats were handled in daily regularity during
the experiments.

2.2. Neurotoxic surgery

Animals were operated under combined anesthesia consisting of
intraperitoneal injection of a 4:1 mixture of ketamine (Calypsol, Richter
Gedeon, Hungary, 80mg/kg body weight) and benzodiazepam
(Seduxen, Richter Gedeon, Hungary, 20mg/kg body weight, 2 ml/kg
body weight of the mixture). The head of the rat was fixed in a ste-
reotaxic device and a small (1.5–2mm) hole was drilled through the
skull. Then, the dura was opened under microscopic control. Three-
barreled glass micropipettes (pulled from Pyrex glass; tip diameter:
17–25 μm/channel) were filled with a neurotoxin and Pontamine Sky
Blue [(PSB), GURR, saturated in 0.15M NaCl and 0.05M Na-acetate].

Kainic acid (kainate, Sigma-Aldrich Co.) was used to destroy local
neurons in 16 rats (KA group) and 6-hydroxydopamine (6-OHDA HBr,
Sigma-Aldrich Co.) was applied to damage catecholaminergic in-
nervation of vmPFC in another 17 animals (6-OHDA group). Pipettes
were carefully lowered to the target area by a hydraulic microdrive
(Narishige, Japan). Stereotaxic coordinates for vmPFC according to
stereotaxic atlas [37] were: AP: 3.2 mm; ML: 0.6mm; DV: 4.2mm (from
dura). Kainate (80mM, dissolved in distilled water) or 6-OHDA
(80mM, dissolved in 0.1 % ascorbic acid solution made from 0.15M
NaCl solution) were iontophoretically released (5 μA, 5min) bilaterally
into the vmPFC by a constant current device (Biostim Professional,
Supertech, Hungary). The same concentrations of neurotoxins and si-
milar iontophoretic parameters were used as in our previous studies to
perform microlesions [24,34,36,38,39]. Accidental changes in current
density (damage to pipette tip, channel block, etc.) were monitored by
using a microammeter during the iontophoresis procedure. After ejec-
tion of neurotoxins, PSB was iontophoretized (12 μA, 4min) to mark the
target area. Pipettes remained in place for an additional 5min after
current termination to enhance diffusion of materials from the pipette
tip. In 17 control rats (CO group) 0.15M NaCl and PSB containing
pipettes were lowered to the identical target area and traced back
(sham operation).

2.3. Experimental design

2.3.1. Two-bottle test
In the first experiment, 20 animals (CO: n=7; KA: n=6; 6-OHDA:

n=7) were used. Following the recovery period (on the 10th post-
operative day) glucose preference was tested in the home cages using a
24 h free choice two-bottle paradigm. For 4 days (10-14th postoperative
days) tap water and 250mM glucose solution (dissolved in tap water)
were available ad libitum in the home cage. Four days after this period,
water and 500mM glucose solution were available as free-choice for 4
days (18-21th days). To guard against position preferences, we ran-
domly place bottles on the right or the left side of the cage. 24 h fluid
consumption was measured and compared among groups.

2.3.2. Taste reactivity test
2.3.2.1. Implantation of intraoral cannulas. In the second experiment, in
another set of lesioned and control rats (CO: n=10; KA: n= 8; 6-
OHDA: n= 7), chronic intraoral (IO) cannulas were implanted to
enable the infusion of taste solutions into the mouth. The IO-cannulas
were constructed of PE-100 (polyethylene) tubing. Its heat-flared end
was anchored just anterolateral to the first maxillary molar and brought
out subcutaneously. The other end of cannula was fitted with an L-
shaped 16mm section of 19 gauge stainless steel needle at the skull.
Dental acrylic was applied to skull screws to secure the IO-cannula. Rats
were given postoperative penicillin and were allowed to recover from
surgery for 1 week before testing, during which period their cannulas
were flushed with distilled water daily to prevent blockage.

2.3.2.2. Taste reactitivity measurements. Testing was conducted in a
plexiglas test cylinder (diameter: 200mm, height: 250mm), which
was placed on a transparent plastic floor. Underneath the test cylinder a
mirror was held at a 45° angle that permitted an unobstructed view of
the rat’s face and ventrum. A close-up video recording of the rat’s face
during taste reactivity sessions was obtained with a video camera. The
IO-infusion of taste solutions (1ml) was delivered by a syringe
controlled by a programmable Cole-Parmer infusion pump over 2min
period at the rate of 0.5ml/min.

Rats were handled daily during the recovery period. Habituation
was initiated on the 8th postoperative day and lasted for 3 days, when
the animals were placed individually in the test cylinder for 15min
without IO-infusion. After the 15min adaptation period rats received
IO-infusion of distilled water (1ml, at a rate of 0.5 ml/min). In the
following trials, before IO-infusions rats were adapted to the test
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cylinder for 10min. On the next day (11th postoperative day) rats re-
ceived IO-infusion of moderately concentrated taste solutions (625mM
glucose, 0.625mM quinine) to avoid the novelty effect (neophobia) of
tastants. On the first test day (12th postoperative day), four con-
centrations of glucose solution were tested in ascending series: 250mM,
500mM, 750mM, 1000mM. On the second test day (13th post-
operative day), four concentrations of quinine solutions were tested in
ascending order: 0.125mM, 0.25mM, 1.25mM and 2.5mM. With
2min interval each concentration of tastants was followed by rinsing of
the rat’s IO-cannula with 1ml distilled water (at a rate of 1.5 ml/min)
and flushing with 3 cm3 air. Each tastant was purchased from Sigma-
Aldrich and was dissolved in distilled water.

All taste reactivity behaviors during the infusion period were scored
frame-by-frame and in slow motion (1/10 and 1/25 of actual speed) by
observers blind to treatments. Taste reactivity responses were scored
according to the categories described by Grill and Norgren [40]. The
scoring was started at the first appearance of tongue or mouth move-
ment, after the pump was activated. Ingestive responses consisted of the
number of rhythmic midline tongue protrusions, lateral tongue pro-
trusions and paw licking. Aversive hedonic reactions included gapes,
head shaking, forelimb flailing, chin rubbing, face wiping and paw
treading. Discrete actions were counted each time they occurred in-
cluding lateral tongue protrusions, gapes, head shaking, forelimb
flailing, chin rubbing, face wiping and paw treading. Continuous ac-
tions such as tongue protrusion, rhythmic mouth movements and paw
licking were measured in secundum and then multiplied by their
average frequency (6/sec), similarly as it was described by Flynn and
Grill [41].

2.3.2.3. General motor activity and immobility (passivity). General motor
activity and passivity were also measured during the taste reactivity
test. General motor activity included horizontal and vertical (rearing)
movements. In order to measure horizontal activity, the lower circle
base of test cylinder was divided into 4 equal virtual segments (1/4
circle) and the number of entries into the segments during two minutes
of test was counted. Passivity was quantified in duration (in seconds),
during which time rats were immobile and also did not show orofacial
movements.

2.4. Histology

At the end of all experiments, animals received an overdose of ur-
ethane (2 g/kg i.p.) and were transcardially perfused with isotonic
saline followed by phosphate-buffered formalin (10%, v/v) solution.
Brains were removed and frozen after 1 week of post-fixation and cut
into 40 μm serial sections. For histological analysis of kainate lesions,
brains were stained with cresyl violet. For the identification of ca-
techolamine depletion due to the microiontophoresis of 6-OHDA, three
6-OHDA-treated animals were randomly selected from each experi-
ment. Distribution of catecholamine fibers in the vmPFC was studied by
immunohistochemical tyrosine hydroxilase (TH) labeling method (de-
scribed in details in previous reports from our lab) [42]. TH im-
munohistochemistry was performed by means of monoclonal antibodies
(Sigma, TH-16, 1:10,000) against TH in the 6-OHDA animals. The brain
sections of the remained 6-OHDA rats were stained with neutral red.
After dehydration, sections were covered with DePex (SERVA).

2.5. Statistical analysis

All results are expressed as means standard error of mean
(± S.E.M.) For statistical analysis of experimental data, means, stan-
dard errors and F-scores were computed and assessed by analyses of
ANOVA (SPSS Statistics 20.0 data analysis program). The data of two-
bottle preference test were analysed using multi-factorial repeated
measures of ANOVA. Between factors were the treatments (3 levels: CO,
KA, 6-OHDA) and fluid intake (2 levels: glucose, water); within factor
was the days (4 levels: 1st-4th day). To compare only the glucose in-
takes among the groups, two-factorial repeated measures analysis of
ANOVA was employed. When main effects were significant, Bonferroni
post hoc test was used to compare the intakes between the groups
within each day. Preference score was analysed using one-way ANOVA
followed by Tukey post hoc test. The data of taste reactivity tests were
analysed by two-way ANOVA. Comparisons among the groups or trials
were carried out using Bonferroni post hoc test. Differences were con-
sidered to be significant only at the level of p < 0.05.

Fig. 1. Schematic representation and histolo-
gical verification of iontophoretic kainate or 6-
OHDA lesions in the ventromedial PFC. (A)
Schematic illustration show the placement and
extent of lesion in 3.2mm distance from the
bregma, according to the stereotaxic atlas of
Paxinos and Watson [37]. (B) Cresyl-violet
staining of a coronal section collected from
3.2mm distance from bregma in kainate-
treated rats. The encircled region shows mod-
erate cellular loss at the location of the lesion
extending to the ventromedial area of the PFC.
(C) Local identification of Pontamine Sky Blue
deposits (arrow) in neutral red stained brain
section of 6-OHDA animals, which shows the
end of the micropipette in vmPFC. (D) De-
monstration of the normal distribution of TH-
immunoreactive fibers in the ventromedial di-
vision of the PFC. (E) Distribution of TH-im-
munoreactive fibers after 6-OHDA iontophor-
esis in the vmPFC. Horizontal bars indicate
100 μm.
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3. Results

3.1. Histology

After the end of experiments the placement of glass micropipettes
was checked in histological brain sections of the animals. Data of those
animals, in which lesions exceeded the boundaries of the target area
were excluded (Kainate groups n=2; 6-OHDA groups n=3) from
further analysis. The tracks of pipettes were bilaterally symmetrical in
28 brains from the 33, and the placement of the lesion in these cases
was correct (Fig. 1A). Results of cresyl-violet histological analyses
showed cellular loss in the ventral prelimbic and infralimbic areas of
the vmPFC in kainate-treated animals. Robust cell loss was found in the
target area in average of 400 μm diameter (350–450 μm, respectively)
surrounded with an area of 600–800 μm diameter, which showed
moderate cell loss and confined well to the vmPFC (Fig. 1B). Glass
electrode tip marks were found in the target area, typically surrounded
by moderate glial proliferation and PSB deposits in neutral red stained
brains of 6-OHDA animals (Fig. 1C). After 6-OHDA lesion loss of TH
immunoreactive fibers was found in molecular (I) layer, where mainly
the noradrenergic inputs of vmPFC terminates [43] as well as in deep
layers (V. and VI.), which correspond to the main terminal field of the
dopaminergic inputs of vmPFC area [44,45], accordingly 6-OHDA le-
sion affected both catecholaminergic systems in the vmPFC (Fig. 1E).
Lesion sites were verified according to the stereotaxic atlas of the rat
[37].

3.2. Two-bottle test

3.2.1. 250 mM glucose
Preference for 250mM glucose solution over water in each group of

animals was evident (Fig. 2A). Multi-factorial repeated mesures ANOVA
revealed significant effect of fluid intake [F(1,34)= 42.322,
p < 0.0001], but no significant effect of treatments [F(2,34)= 0.816,
n.s.] or interaction [F(2,34)= 0.27, n.s.]. Concerning only the 250mM
glucose intake, two-factorial repeated measures ANOVA analysis
showed significant effect of days [F(3,51)= 4.877, p < 0.01) but no
significant effect of treatments [F(2,17)= 0.289, n.s.] without a sig-
nificant interaction [F(6,51)= 0.568, n.s.].

3.2.2. 500 mM glucose
Preference for 500mM glucose solution over water was evident in

each group of animals (Fig. 2B). Multi-factorial repeated measures
ANOVA revealed significant effect of fluid intake [F(1,34)= 194.927,
p < 0.0001] and significant effect of treatments [F(2,34)= 5.911,
p < 0.001] with a significant interaction [F(2,34)= 11.334,
p < 0.0001]. Concerning only the 500mM glucose intake, two-fac-
torial repeated measures ANOVA analysis showed no significant effect

of days [F(3,51)= 1.305, n.s.] but significant effect of treatments [F
(2,17)= 10.472, p < 0.005] without a significant interaction [F
(6,51)= 1.404, n.s.]. Post hoc test confirmed that 6-OHDA rats con-
sumed significantly more 500mM glucose solution comparing to CO,
from the 2nd to the 4th day (6-OHDA vs. CO: 2nd day: p < 0.05; 3th
and 4th days: p < 0.01), but KA lesion did not modify the consumption
of 500mM glucose solution. Preference score of 500mM glucose was
calculated as follows: intake of 500mM glucose/total fluid intake
during 4 days of two-bottle choice test (Fig.3). One-way ANOVA ana-
lysis of the data revealed that there was significant difference among
the groups [F(2,17)= 8.691, p < 0.01]. Post hoc test showed that 6-
OHDA-treated animals displayed significantly higher preference to the
500mM glucose solution than CO and KA groups (6-OHDA vs. CO or KA
vs. 6-OHDA: p < 0.05, respectively).

3.3. Taste reactivity test

3.3.1. Taste reactivity patterns to glucose
3.3.1.1. Ingestive responses. Two-way ANOVA revealed that there was a
significant effect of concentrations [F(3,88)= 15.829, p < 0.0001]
and a significant effect of treatments [F(2,88)= 44.544, p < 0.0001]
without a significant interaction [F(6,88)= 2.005, n.s.]. Post hoc tests
revealed that 6-OHDA group showed higher frequency of ingestive
responses to 500mM (p < 0.01), 750mM (p < 0.01) and 1000mM
(p < 0.01) glucose solutions comparing to controls (Fig. 4A).
Furthermore, KA group showed significantly more ingestive responses
to 750mM glucose solution compared to controls. Control and 6-OHDA
animals displayed concentration-dependent responses. CO rats showed
significantly more ingestive responses to 1000mM glucose in contrast

Fig. 2. Means of fluid intakes (± S.E.M.) on 4 consecutive days in two-bottle test to 250mM (A) and 500mM (B) glucose solutions over water after KA or 6-OHDA
lesion of the vmPFC. Symbols refer to significant differences comparing to control group (# p < 0.05; # # p < 0.01).

Fig. 3. Preference score of 500mM glucose solution. Preference score was
calculated as intake of 500mM glucose/total fluid intake during 4 days of two-
bottle test. Symbol shows significant difference comparing to CO or KA groups
(# # p < 0.01).
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to 250mM glucose (p < 0.05), while 6-OHDA animals showed
significantly more ingestive responses to 750mM and 1000mM
glucose solutions compared to that of 250mM or 500mM (250mM
vs. 750mM: p < 0.01; 250mM vs. 1000mM: p < 0.01; 500mM vs.
1000mM: p < 0.05; 500mM vs. 750mM: p < 0.05) glucose
solutions. Multiple comparison analysis considering each
concentration of glucose revealed that 6-OHDA and KA animals
showed significantly more ingestive responses (KA vs. CO: p < 0.01;
6-OHDA vs. CO: p < 0.0001, respectively) compared to CO group.

3.3.1.2. Rejective responses. Glucose elicited relatively few rejective
responses in each concentration in each group (Fig. 4B). Two-way
ANOVA revealed that there was no significant effect of concentrations
[F(3,88)= 0.868, n.s.] but a significant effect of treatments [F
(2,88)= 7.930, p < 0.01] without a significant interaction [F
(6,88)= 0.746, n.s.]. Post hoc test revealed that KA-treated animals
showed significantly fewer rejective responses to 750mM glucose
solution compared to controls (KA vs. CO: p < 0.05). Multiple
comparison analysis considering each concentration of glucose
revealed that KA or 6-OHDA groups showed significantly fewer
rejective responses than control animals (KA vs. CO; 6-OHDA vs. CO:
p < 0.01, respectively).

3.3.2. Taste reactivity patterns to quinine
3.3.2.1. Ingestive responses. Quinine elicited relatively few ingestive
responses in each concentration in each group (Fig. 4C). Two-way
ANOVA revealed that there was a significant effect of concentrations [F

(3,88)= 24.079, p < 0.001] and a significant effect of treatments [F
(2,88)= 7.143, p < 0.01] without a significant interaction [F
(6,88)= 1.927, n.s.]. Post hoc test showed that 6-OHDA treated
animals displayed significantly less ingestive responses to 0.125mM
quinine solution than control group (6-OHDA vs. CO: p < 0.01). Post
hoc tests showed also that control and KA groups displayed significantly
fewer ingestive responses to 0.25mM, 1.25mM and 2.5mM quinine
solutions compared to that of 0.125mM quinine solution (0.125mM vs.
0.25mM or 1.25mM or 2.5mM: p < 0.001, respectively).

3.3.2.2. Rejective responses. Quinine elicited more rejective responses
in each concentration in each group, than glucose (Fig. 4D). Two-way
ANOVA revealed that there was a significant effect of concentrations [F
(3,88)= 6.202, p < 0.01] and a significant effect of treatments [F
(2,88)= 29.058, p < 0.001] without a significant interaction [F
(6,88)= 0.985, n.s.]. Post hoc test showed, that KA-treated animals
displayed significantly more rejectivity to the two higher
concentrations of quinine solutions than controls (KA vs. CO at
1.25mM: p < 0.05 and at 2.5 mM: p < 0.01). Post hoc tests
revealed that only the KA group appeared to show concentration
dependent responses to different concentrations, namely they showed
significantly more rejective responses to the highest concentrated
(2.5mM) quinine solution compared to the 0.25mM (p < 0.05)
quinine solution. Multiple comparison analysis considering each
concentration of quinine revealed that KA group showed significantly
more rejective responses than controls and 6-OHDA–treated animals
(KA vs. CO; KA vs. 6-OHDA: p < 0.001, respectively).

Fig. 4. Taste reactivity pattern to different concentrations of glucose (A, B) and quinine (C, D) solutions. Values are presented as means (± S.E.M.) of responses
during 2min of testing. Symbols show significant differences (# p < 0.05; # # p < 0.01) compared to controls.
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3.4. General motor activity

KA or 6-OHDA lesion of the vmPFC did not modify the general
motor activity during intraoral infusion of glucose solutions (Fig. 5A).
Two-way ANOVA revealed that there was no significant effect of con-
centrations [F(3,88)= 1.294, n.s.], no significant effect of treatments
[F(2,88)= 0.805, n.s.], without a significant interaction of concentra-
tions and treatments [F(6,88)= 0.122, n.s.]. Similarly, there was no
significant difference among the groups in general activity during taste
reactivity test to quinine solutions (Fig. 5B). Two-way ANOVA revealed
that there was no significant effect of concentrations [F(3,88)= 1.558,
n.s.], no significant effect of treatments [F(2,88)= 0.890, n.s.], without
a significant interaction [F(6,88)= 0.542, n.s.].

3.5. Immobility (passivity)

In duration of passivity, there was no significant difference among
groups during intraoral infusion of glucose solutions (Fig. 6A). Two-
way ANOVA revealed that there was a significant effect of concentra-
tions [F(3,88)= 4.395, p < 0.01] but no significant effect of treat-
ments [F(2,88)= 0.164, n.s.], without a significant interaction of
concentrations and treatments [F(6,88)= 0.613, n.s.]. A clear differ-
ence was observed in lesioned groups compared to controls during in-
fusion of quinine solutions (Fig. 6B). Two-way ANOVA revealed that
there was a significant effect of concentrations [F(3,88)= 13.557,
p < 0.001] and a significant effect of treatments [F(2,88)= 17.848,
p < 0.001], without a significant interaction [F(6,88)= 1.263, n.s.].
Post hoc tests showed that 6-OHDA-treated animals spent significantly
more time in passive state compared to controls during infusion of
2.5 mM quinine solution (6-OHDA vs. CO: p < 0.05). In contrast, KA
group spent significantly less time in passivity (KA vs. CO: p < 0.05).

Moreover, its duration increased proportionally with elevated con-
centration of quinine solutions in control (CO: 0.125mM vs. 0.25mM,
1.25mM, 2.5 mM: p < 0.05) and 6-OHDA groups (6-OHDA: 0.125mM
vs. 1.25mM, 2.5mM: p < 0.01), while it did not change in KA group.
Analysis of total time of passivity during the infusion of each quinine
solution revealed that KA treated rats spent significantly less time in
passivity than controls (KA vs. CO: p < 0.05).

4. Discussion

On the basis of the present results we suppose that local neurons of
vmPFC play crucial role in the hedonic evaluation of taste stimuli.
While kainate lesion did not alter the consumptions of low (250mM)
and medium high (500mM) concentrations of glucose solution in two-
bottle preference test, the results of taste reactivity test showed that
kainate lesion increased the hedonic value of 750mM glucose solution.
Moreover, lesion of vmPFC neurons resulted in hyper-reactivity in re-
jective taste reactivity responses, specifically to the stronger quinine
solutions (1.25mM, 2.5mM). Our results correspond to an earlier
electrophysiological recording study, which evidenced that neurons
within the vmPFC can effectively process both taste quality and palat-
ability. Furthermore, it was also proved that neurons of vmPFC play
role in palatability-related representations rather than coding of taste
quality [19]. In agreement with our results, electrolytic lesion of dif-
ferent gustatory areas (ventral posteromedial thalamic nucleus, para-
brachial nucleus, nucleus of the solitary tract) resulted in increased
aversive responses to quinine. [41]. Kainate lesion of vmPFC decreased
the duration spent in immobility (passivity) during 2.5 mM quinine
infusion, but did not alter the general activity in taste reactivity test
situation. These data are in agreement with our recent findings in the
open field situation, which demonstrated that KA lesion of mPFC does

Fig. 5. General motor activity during infusions of different concentrations of glucose (A) and quinine (B) solutions in taste reactivity test. Values are means
(± S.E.M.) of general motor activity during 2min of testing.

Fig. 6. Duration of passivity during infusions of different concentrations of glucose (A) and quinine (B) solutions. Values are means (± S.E.M.) of duration spending
in passive stage during 2min of testing. Symbols show significant differences (# p < 0.05) compared to controls.
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not alter the general motor activity [39].
Our results showed that catecholaminergic afferents of the vmPFC

also influence the hedonic evaluation of taste stimuli. Moreover, these
catecholaminergic afferents play important role in the taste preference
as well. After catecholaminergic lesion of vmPFC, rats showed normal
preference to 250mM glucose over water, but an increased preference
to 500mM glucose solution. Interestingly, selective destruction of do-
paminergic terminals in dorsomedial part of the mPFC (dmPFC) ele-
vated the preference to both 250mM and 500mM glucose solutions
[46]. The difference in results may derive from the anatomical, neu-
rochemical and functional differences between dmPFC and vmPFC
areas [47]. This difference also appears in the dopamine and nora-
drenaline innervation and receptor density [43,45,48,49]. Taste re-
activity measurements in the present study demonstrated that 6-OHDA
lesion enhanced the ingestive responses to 500mM, 750mM and
1000mM glucose solutions, but did not alter the rejective responses.
Furthermore, damage of catecholaminergic terminals resulted in de-
crease of hedonic evaluation of quinine solution. Namely, 6-OHDA-
treated animals decreased their ingestive responses even at the weak
concentration of quinine (0.125mM) solution. The elevated duration of
passivity during infusion of 2.5 mM quinine solution may reflect en-
hanced rejecting behavior after 6-OHDA lesion. These data suggest, that
lack of catecholaminergic axon-terminals in vmPFC provokes increased
sensitivity and „finickiness” – like behavior to aversive tastants. Our
results are consistent with the data of earlier studies in the literature,
which described that rats drank less amount from the quinine adult-
erated solution after lesion of the mPFC [50–52]. Moreover, human
studies reported lower activity in Brodmann 25 and Brodmann 32 areas
(anterior cingulate cortex) in obese patients [53,54], who show a pro-
nounced finickiness to quinine [55]. According to our results we can
declare, that „finickiness” provoked by lesion of the vmPFC, is a con-
sequence of an elevated hedonic sensitivity towards aversive taste sti-
muli. This phenomenon is mediated specifically by catecholaminergic
neurotransmission within the vmPFC of rats. Our data suggest, that
catecholaminergic innervation of vmPFC is involved in the hedonic
evaluation of palatable and aversive tastants and plays critical role in
the control of consumption of highly palatable and less- or unpalatable
foods.

Most studies that examined the role of catecholamines in hedonic
evaluation of tastes employed systemic administration of drugs. It has
been demonstrated that i.p. administered amphetamine attenuated the
aversiveness of quinine solution but did not affect the sucrose reactivity
[56]. Contrarily, Treit and Berridge [57] found that catecholaminergic
agents (apomorphin, amphetamine) did not alter the frequency of po-
sitive or aversive reactions. However, methamphetamine which has
greater central and weaker peripheral effects than that of amphetamine
[58], shifted sucrose responses towards aversion, namely it decreased
the positive and increased the aversive reactions [59]. Intracranial in-
jection of amphetamine resulted in alteration of hedonic evaluation in a
similar way. Namely, intra-accumbens amphetamine shifts the palat-
ability also in the negative direction, it produces a dose-dependent
suppression of sucrose-quinine mixture elicited hedonic reaction pat-
terns, whereas aversive taste reactions are increased [60]. Similarly,
hyperdopaminergic (dopamine transporter knockdown) mutant mice
displayed less positive reactions to sucrose than wild-type animals, but
only at the highest concentrated solution [61]. Dopamine transporter
knockout rats showed decreased preference to sucrose and anhedonia
[62]. It was also demonstrated that elevated brain dopamine level at-
tenuated the „liking” effect of reward taste [63]. Manipulations of do-
paminergic system result in alteration of consumption as well. Thus,
intraperitoneal injection of selective D1 dopamine receptor agonist
reduced the intake of palatable food [64–66]. Only one study was found
in the literature, which examined the function of noradrenergic me-
chanisms in taste reactivity. This report demonstrated that stimulation
of noradrenergic neurotransmission in the lateral parabrachial nucleus
increased the pleasantness of NaCl solution [67]. It has been reported

that pharmacotherapy that targets catecholamine neurotransmitters has
been effective in driving weight loss in humans, namely agents which
elevate the extracellular catecholaminergic level exert anorexigenic
effects through both the hedonic and metabolic regulation of con-
sumption [68–70]. On the basis of our present results and above
mentioned data in the literature, it can be supposed that an elevated
catecholamine level in the central nervous system can elicit attenuated
pleasantness or decreased consumption of palatable taste solutions,
while its reduced levels, specifically in the vmPFC, can increase the
palatability of strong sweet taste. Our results are consistent with the’
reward deficiency’ hypothesis which suggests that a deficiency in do-
paminergic signalling is the cause of overindulgence of the food in an
attempt to achieve pleasure [71,72]. A recently proposed hypothesis
pronounces that impaired evaluation of reward stimuli can alter eating
behavior and might produce eating disorders [73,74].

Human studies reported corresponding results in individuals with
eating disorders. Dysfunction or atrophy associated with lower grey
matter volume [75] was detected in human Brodmann 25 and Brod-
mann 32 areas (homologue to the vmPFC of rats [12,13]) in eating
disorders and obesity [5–7,28,54,76,77]. These individuals display al-
terations in palatability value (pleasantness) of taste stimuli. Obese
patients displayed higher pleasantness for higher concentrations of
sweet solutions and perceive this pleasure more intensely than leans
[78,79]. Moreover, they also showed a pronounced finickiness to qui-
nine [55]. Individuals suffering from bulimia nervosa show higher
pleasantness to high concentration of sweet taste stimuli [80,81] but
not to the weaker ones [82].

As it is well known, 6-OHDA destroys both dopaminergic and nor-
adrenergic neurons, but to different degree. In vitro HPLC analysis by
our research group has demonstrated that 6-OHDA lesion in mPFC re-
duced the extracellular concentration of both catecholaminergic neu-
rotransmitters (dopamine to 75%; noradrenaline to 20% of control le-
vels), causing increased dopamine/noradrenaline ratio [42]. Numerous
studies have demonstrated interaction between noradrenergic and do-
paminergic systems within the vmPFC [83]. Namely dopamine trans-
mission is directly regulated by noradrenergic terminals [84–86], con-
sequently, a damage caused only in noradrenergic innervation may
alter extracellular dopamine level as well. We suppose that presence of
both catecholaminergic terminals are required in the vmPFC to regulate
the hedonic evaluation and consumption of highly palatable foods,
moreover, it appears to play important role in avoidance of unpalatable
foods.

Our results show that lack of catecholaminergic input to vmPFC
resulted in an elevated consumption and hedonic evaluation of highly
palatable glucose solutions. Consequently, we suppose, that these ca-
techolaminergic innervations of vmPFC are involved in inhibitory
control of consumption of highly palatable foods. Several lines of evi-
dence suggest that the whole mPFC is implicated in behavioral inhibi-
tion in rats and humans [29,87–89]. Moreover, it has also been de-
monstrated that 6-OHDA lesion of mPFC produces decreased behavioral
inhibition [90,91]. A possible explanation for this is that dopaminergic
terminals have inhibitory effect on pyramidal neurons within the mPFC
[92–95]. These neurons send glutamatergic outputs to the hedonic”
hotspot” areas such as the shell region of the nucleus accumbens, or-
bitofrontal cortex, amygdala or insular cortex [14–18] and thereby they
can modulate the activity of the above mentioned areas. One study was
found in the literature, which may support our hypothesis [96]. In this
report it has been shown that manipulation of glutamate level in shell
region of the nucleus accumbens alters hedonic reactions to sweet taste.
Our results support the hedonic inhibitory model, which suggests that
disrupted inhibitory control of hedonic feeding mediated by PFC can
result in overconsumption of palatable food [97].

5. Conclusion

We can conclude that local neurons and catecholaminergic nerve
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terminals of vmPFC appear to be critically involved in coding the sig-
nificant value of taste stimuli and in controlling the hedonic feeding.
Dysfunction of the vmPFC could provide a model for eating disorders
such as overeating.
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