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1. Bevezetés 

 

1.1 A korai tanulás adaptivitása, tanult és öröklött elemei fészekhagyó 

madarakban 
A fészekhagyó madarak fiókáinak hamar alkalmazkodniuk kell a 

környezetükhöz kikelésük után. Meg kell különböztetniük azokat az objektumokat, 

amiket érdemes megközelíteniük, azoktól, amiket el kell kerülniük. Ki kell 

választaniuk, mi számít fogyasztható tápláléknak és mi mérgezınek.  A gyors 

alkalmazkodás egyik kézenfekvı módja a releváns stimulusok öröklött felismerése 

illetve az azokra adott viselkedésválasz, mozgásmintázat öröklıdése. Ez a stratégia 

azonban korlátozott adaptivitással rendelkezik. Az öröklött stimulusfelismerés és 

viselkedésválasz maladaptív vagy legalábbis szuboptimális viselkedéshez vezethet 

olyan környezetben, ahol a környezet stimulusai idıben (pl. szezonális változások a 

táplálékkínálatban) vagy térben (a környezet „foltossága”) változnak. Nem meglepı, 

hogy evolúciósan elınyben vannak azok az egyedek, amelyek képesek viselkedési 

plaszticitást mutatni, azaz képesek új stimulusokat illetve viselkedésválaszokat 

egymáshoz rendelni, azokat asszociálni, s így új erıforrásokat kihasználni illetve 

potenciális veszélyforrásokat elkerülni. Az egyik ilyen viselkedés a fészekhagyó 

madaraknál az imprinting vagy bevésıdés, mely során fészekhagyó madarak fiókái 

szelektív szociális kötıdést alakítanak ki az elsı mozgó objektummal, amit kikelésük 

után megpillantanak (Lorenz, 1937). Ez a természetben leggyakrabban az 

utódgondozással foglalkozó szülı vagy szülık egyike. A fiókák azonnal követni kezdik, 

és néhány perc alatt megtanulják megkülönböztetni a környezet többi objektumától. Bár 

laboratóriumi kísérletekben szinte minden megfelelı mérető objektumra lehet 

imprintálni frissen kikelt házicsirkéket illetve japán fürjeket (Coturnix japonica) 

(Bolhuis, 1999; Izawa et al., 2001), amennyiben azonban két különbözı objektum közül 

kell választaniuk, úgy gyakran preferenciát mutatnak bizonyos stimulusok vagy 

stimuluskomplexek irányában (Bolhuis et Honey, 1998; Bolhuis, 1999, Regolin et al. 

2000). Ezekben a vizsgálatokban a preferált stimulusok általában a szülıre jobban 

emlékeztetıek, a kevésbé mesterségesek voltak. Az, hogy ezek a korán megjelenı  

preferenciák, és általában a tanulást nem igénylı viselkedéselemek mennyiben 

tekinthetık genetikailag meghatározottnak, illetve milyen más környezeti és maternális 

hatások formálják azokat, sokszor nem egyértelmő. Éppen ezért a dolgozatban kerülöm 
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az ’öröklött’ kifejezést, mivel az valamiféle genetikai meghatározottságot sugall. A 

születéskor/kikeléskor, vagy nem sokkal utána megjelenı, korábbi specifikus 

tapasztalatokat nem igénylı viselkedésekkel és preferenciákkal kapcsolatban 

dolgozatomban a ’veleszületett’ jelzıt használom. A kérdésrıl részletesen lásd Bateson 

és Mameli (2007) összefoglalóját. 

Az imprinting folyamata egy rögzített (veleszületett) mozgásmintázatból, a 

követési válaszból és az expresszióját befolyásoló stimulustanulásból áll. A 

stimulustanulásra  jellemzı, hogy egy bizonyos szenzitív periódushoz kötött (Bateson 

1979), irreverzibilis, prediszpozicionált stimulus preferencián alapul (Bolhuis, 1999), és 

a kezdeti automatikus követési választ kiváltó stimulusok körét egyetlen 

stimuluskombinációra korlátozza. A követési választ kiváltó stimulusok iránti 

preferenciára szelekció is végezhetı (Kovach, 1980, 1990), így ezek valóban 

öröklöttnek (genetikailag meghatározottnak) tekinthetıek. Az imprinting tehát 

felfogható egy „genetikailag tágan megszabott kulcsinger komplex tanulás útján történı 

beszőkítésének” (Csányi, 1994). A követési válasz tekinthetı öröklött 

mozgásmintázatnak, amit a tanulás önmagában nem változtat meg, csak megszabja az 

irányát, a veleszületett preferenciák pedig eleve leszőkítik azoknak a stimulusoknak a 

körét, amik kiválthatják ezt a mozgásmintázatot. Az egyes elemek adaptivitása 

nyilvánvaló: a követési válasz növeli a stimulusnak való kitettség idejét, így a szociális 

kötıdés kialakulását és a szülı mint vizuális stimulus memorizálását segíti. Emellett a 

csirkét a szülı közelében, azaz  viszonylagos biztonságban tartja. A szenzitív periódus 

és a viszonylagos irreverzibilitás megakadályozza, hogy késıbb más stimulusok 

hatására új kötıdés alakuljon ki. Emellett a veleszületett preferenciák megnövelik az 

esélyét annak, hogy a megfelelı objektummal, jelen esetben a szülıvel kapcsolatban 

alakuljon ki a kötıdés, maga a tanulás pedig elnyomja a követési választ egyéb 

stimulusok esetén. Mindezek a fióka túlélési valószínőségét növelik. 

Egy másik korai tanulási folyamat által tanulják meg megkülönböztetni a frissen 

kikelt csirkék az ehetı és nem ehetı (esetleg kifejezetten mérgezı) objektumokat. A 

fészekhagyó madarak fiókáinak kikelés után mindössze 24-48 óra áll rendelkezésére, 

hogy elkezdjenek önállóan táplálkozni, ennyi ideig tart ki ugyanis a tojásból származó 

szikanyag. A frissen kikelt csirkék a látóterükbe kerülı apró tárgyakra látszólag 

válogatás nélkül rácsípnek. Ez a csipegetési válasz - az imprintinghez kapcsolódó 

követési válaszhoz hasonlóan - felfogható egy kulcsinger által kiváltott öröklött 

mozgásmintázatnak is. Amennyiben az adott objektum rossz íző, egyetlen próbálkozás 
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alapján megtanulják elkerülni azt (Cherkin 1969). Az adott tárgy felismerésében 

elsısorban annak vizuális tulajdonságai játszanak szerepet, ez alapján a folyamat olyan 

asszociációs tanulásnak tekinthetı, ahol egy vizuális stimulus és a rossz íz között alakul 

ki asszociáció (Matsushima et al 2003). A stimulus vizuális tulajdonságai közül 

elsıdleges a szín (Aoki et al. 2000), de a stimulus térbeli elhelyezkedése és a formája 

(Sakai et al 2000), sıt a szaga is (Burne et al., 1997) hatással lehet az asszociációra. A 

laboratóriumban jól reprodukálható viselkedést számos kutatócsoport (ld. Gibbs, 2008) 

használja tanulási modellként, mely során egy színes gyöngyöt prezentálnak egynapos 

csirkéknek, amit egy keserő anyaggal, metil-antraniláttal (MeA) vontak be elıtte. Az 

állatok, mint minden hasonló objektumra, rácsípnek, ekkor egy jellegzetes 

undorreakciót mutatnak, mely során hátrálnak, a csırüket nyitogatják illetve a földhöz, 

vagy a falhoz törlik. Egyetlen próbálkozás után megtanulják szelektíven elkerülni az 

adott színő gyöngyöt: ha újra találkoznak vele, tartózkodnak a csípéstıl, és gyakran 

mutatják az undorreakció elemeit is, elsısorban az elhátrálást (Johnston et Burne., 

2008). Az asszociáció napokig fennmarad és a memórianyom elıhívható (Rose, 1991, 

2000; Gibbs et al., 2008). A laboratóriumi modellt passzív ízelkerüléses tanulásnak 

(passive avoidance learning) nevezik.  

Nem meglepı, hogy az imprintinghez hasonlóan a táplálkozással 

összefüggésben is veleszületett preferenciák segítik a megfelelı stimulusok 

kiválasztását. Naiv 3 napos csirkék nagyobb valószínőséggel csípnek rá zöld színő 

rovarokra, mint piros színőekre (Gamberale-Stille et Tullberg, 2001), és a sárga-fekete 

aposzematikus színezető stimulusok is hosszabban tartó és erısebb elkerülést 

eredményeznek az egyszínőekhez képest passzív ízelkerüléses tréning esetén (Johnston 

et Burne 2008). A stimulusok formája is hatással van a csipegetésre. A csirkék könnyen 

habituálódnak egy bizonyos színő stimulushoz, amennyiben nem bizonyul ehetınek, de 

rossz ízzel sem jár, ilyenkor adott idı alatt egyre kevesebbszer csípnek rá (Sakai et al., 

2000; Ono et al., 2002). Ha azonban a stimulus formája az addig megszokott kerekrıl 

háromszögletőre változik, úgy a rácsípések száma ismét megnı (Sakai et al., 2000). 

Amennyiben viszont az addigi háromszögletőek helyett kerek stimulus következik, azt 

az állat nem tekinti új stimulusnak, és nem mutat megnövekedett érdeklıdést. A 

formáknak ez a fajta megkülönböztetése veleszületettnek tőnik.  

Frissen kikelt csirkéknél gyakorlatilag azonnal megjelenik a pozitív 

megerısítéses tanulás képessége is. Ha egy adott vizuális stimulusra adott megfelelı 

választ (csípést) táplálékkal vagy vízzel erısítünk meg operáns kondicionálás során, úgy 
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az állat egyre gyakrabban fog a stimulusra csípni (Yanagihara et al. 2001; Izawa et al., 

2001). Semleges stimulusok esetén szintén egy tanulási folyamat, habituáció lép fel 

(Sakai et al., 2000), a csirkék egyre kevesebbszer csípnek rá egészen addig, míg teljesen 

elvesztik érdeklıdésüket az adott objektum iránt. A táplálékválasztás kialakulásában 

tehát veleszületett (automatikus csipegetési válasz, szín- és forma-prediszpozíció), 

valamint tanult modulok (vizuális-olfaktorikus asszociáció) interakciójáról van szó. Az 

egyes modulok adaptivitása külön-külön is magyarázható, de együtt valószínőleg még 

hatékonyabb alkalmazkodást tesznek lehetıvé. Az aposzematikus rovarok veleszületett 

elkerülése, mely valószínőleg egy koevolúciós folyamat eredménye a rovarok és 

predátoraik között (Schuler et Roper, 1992; Stevens, 2007), csökkenti annak a 

valószínőségét, hogy az állat akár csak egyszer is veszélyes vagy mérgezı objektummal 

kerüljön kapcsolatba. A keserő íz gyors asszociációja a megfelelı vizuális stimulussal 

hatékony módja a mérgezı prédák elkerülésének, ezzel párhuzamosan a pozitív 

megerısítéses tanulás lehetıséget nyújt számos potenciális préda kipróbálására, így 

megnövelve az elérhetı táplálék mennyiségét. Mindegyik esetben arról van szó, hogy a 

tanulás a stimulusok egy kisebb vagy nagyobb csoportja esetén gátolja az öröklött 

mozgásmintázat, azaz a csipegetés megvalósulását.   

Nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy ha vannak jól mőködı, adaptív 

veleszületett viselkedések, amik szintén veleszületett preferenciák kontrollja alatt 

állnak, akkor miért van szükség tanulásra, amely módosítja az öröklött 

mozgásmintázatok expresszióját, és viszont: ha lehetséges mindig a megfelelı 

ingerekhez, ingerkomplexekhez tanulás útján alkalmazkodni, akkor miért szőkítsük le a 

lehetséges válaszok számát rigid, öröklött viselkedésekkel és preferenciákkal. Sol és 

mtsai. (2002) kimutatták, hogy azon a madárfajok sikeresebbek egy új élıhelyen (ahova 

ez esetben emberi behatásra kerültek) amelyeknél gyakrabban fordul elı táplálkozási 

innováció, azaz hogy egy új táplálékforrást kezdenek hasznosítani, vagyis gyakrabban 

mutatnak fenotípusos plaszticitást. Ez a gyors alkalmazkodás a tanulás adaptív hasznára 

utal. Ugyanakkor éppen ezeknek a fajoknak az agymérete is nagyobb (Lefebvre et al. 

2001), ami nyilvánvaló költségként jelentkezik, hiszen az agyszövet mőködtetéséhez 

rengeteg energia szükséges (Hawkins, 1985), és a plaszticitáshoz szükséges kapacitást 

gyakran csak más funkciók rovására lehet növelni (Dukas, 1999). További költségként 

jelentkeznek a tanulás során elkövetett hibák, illetve maga a tanulás idıtartama is. Még 

a legrövidebb (egy próbán alapuló) tanulás is feltételezi, hogy a viselkedés nem 

optimálisan nyilvánul meg a tanulási folyamat alatt, hiszen éppen ez váltja ki a 
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viselkedés megváltozását. Ez a szuboptimális szakasz megnövekedett költséget jelent a 

veleszületett reakciókhoz képest, amelyek gyakran azonnal végsı, optimális 

formájukban nyilvánulnak meg. A két véglet között persze számos olyan folyamatot 

találunk, amelyek során a kétféle stratégia keveredik, ilyen például a stimulustanulás 

befolyásolása öröklött preferenciák által. Úgy tőnik tehát, hogy változatos környezetben 

vagy egy új élıhely kolonizálásakor a plasztikus viselkedés adaptív lehet, ám állandó 

környezetben a vele járó költségek a viselkedési plaszticitás negatív szelekciója felé 

hatnak (deWitt et al. 1998), ami a két alkalmazkodási stratégia koegzisztenciáját, sıt 

kombinációját eredményezte az élıvilágban.   

Egy másik, az elızınek nem ellentmondó hipotézis szerint az öröklött 

preferenciák és más viselkedéselemek alkalmasak arra, hogy specialisták esetében egy 

korlátozott érvényességő, de nagy hatékonyságú adaptivitást biztosítsanak az állatnak, 

ám generalista stratégia esetén a viselkedés plaszticitása elınyösebb (Farris et Roberts, 
2005). Erre utal az is, hogy azoknak a madaraknak (Sol et Lefebvre, 2000) és 

fıemlısöknek (Reader et Laland, 2002), amelyeknél gyakrabban fordul elı táplálkozási 

innováció, az agyméret, és különösen az agynak a kognitív funkciókkal bíró területeinek 

mérete nagyobb. Nem meglepı, hogy az innovatívabb fajokban az eszközhasználat és 

az inváziós potenciál (egy új élıhely kolonizációs képessége) is nagyobb (Lefebvre et 

al., 2004).  

A viselkedés látszólagos komplexitása sokszor nem iránymutató abban a 

tekintetben, hogy a mögötte levı ontogenezis mennyire függ az öröklött faktoroktól és 

mennyire módosítható tanulás által. A galapagosi harkálypintyek (Cactospiza pallida) 

például próba-szerencse tanulás útján sajátítják el a kaktusztüskék használatát a rovarok 

kéreg alól történı kipiszkálásához. Ez a tanulás azonban szenzitív periódushoz kötött, 

megerısítés nélkül is megjelenik, és kevés plaszticitást mutat (Tebbich et al., 2001). A 

faj az eszközhasználatot csak egyféle táplálék megszerzésére képes felhasználni. A 

legtöbb esetben az eszközhasználat az állatvilágban sokkal plasztikusabb, és szociális 

tanulás (Whiten et al., 1999) vagy kognitív folyamatok eredménye (Kenward et al., 

2005, Weir et Kacelnik, 2006). Az új-kaledóniai varjak (Corvus moneduloides) meglepı 

kognitív képességekrıl tesznek tanúbizonyságot, és számos feladatban képesek a 

megfelelı formájú és hosszúságú eszközöket elkészíteni (Bluff et al. 2007), ám a 

tanulás prediszpozicionáltságát itt sem lehet kizárni (Kenward et al., 2006). Mindkét 

eszközhasználó faj elterjedési területe egy szigetre, vagy kis szigetcsoportra terjed ki, 

ezért az ökológiai feltételek és az élıhely változatossága látszólag nem indokolja a 



 10 

plaszticitásban tapasztalható különbséget. Általánosságban megállapítható, hogy ha egy 

viselkedés prediszpozicionált, és kevés lehetıség van a tanulással történı módosítására, 

az specialista stratégiához vezet, míg a generalista stratégia plasztikusabb viselkedést, 

így több tanulást igényel.  

 

1.2 A passzív ízelkerüléses tanulás mint memóriamodell, a táplálékválasztás idegi 

szabályozása 

Munkám során naposcsibék táplálékválasztásának veleszületett és tanult elemeit, 

valamint ezek idegrendszeri hátterét vizsgáltam, ezért szükséges röviden kitérnem a 

táplálkozással kapcsolatos viselkedés neurális hátterére. 

A vizuális stimulusok rossz ízzel történı társításának laboratóriumi modellje 

(Cherkin 1969), a passzív ízelkerüléses tanulás kitőnı lehetıséget nyújt annak 

vizsgálatára, hogy milyen neurális folyamatok zajlanak a memória kialakulása és 

tárolása során (Rose, 2000). A memória kialakulásának kezdete gyakorlatilag 

másodpercre pontosan ismert. A kísérleti alanyok sok tekintetben naivnak tekinthetık, 

hiszen a tréning és a teszt a kikelés után mindössze órákkal-napokkal történik, így 

korábban egyáltalán nem táplálkoztak, és a vizuális tapasztalataik is korlátozottak. A 

memórianyom megléte passzív viselkedési válasszal (csípés elmaradása) mérhetı, és 

bármilyen amnéziát okozó faktor aktív választ (csípés) vált ki, így az adott kezelés 

általános aktivitáscsökkentı hatása kizárható (Rose, 2000).  

Fontos szempont az is, hogy a madarak vizuális képességei sokkal közelebb állnak a 

fıemlısökéhez, mint például a rágcsálókéi (Hodos, 1993, Varela et al., 1993). A fejlett 

vizuális képességeknek megfelelıen a csirkék is elsısorban vizuális ingerek alapján 

dolgozzák fel a környezet információit. A madarak két közel egyformán fejlett 

látórendszerrel bírnak, (Güntürkün et al., 1993, Engelage et Bischoff, 1993) ellentétben 

az emlısökkel, ahol bár mindkettı megtalálható, a geniculocorticalis rendszer közvetíti 

és dolgozza fel az információk döntı többségét. A thalamofugális látórendszert, mely az 

emlısök geniculocorticalis rendszerével homológ, madarakban az 1. ábrán folyamatos 

vonallal összekötött területek alkotják. A tectofugalis rendszert, mely emlısökben az 

extrageniculocorticalis pályának felel meg, a szaggatott vonal mutatja. Az elıbbi pálya 

célja a telencephalonban a hyperpallium vizuális része (más néven vizuális Wulst), míg 

az utóbbi az entopallium (E) nevő agyterületre vetít. Mindkét terület funkcionálisan az 

emlıs primer látókéregnek feleltethetı meg. 
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1. ábra:  
A madáragy fıbb, látásban résztvevı agyrégiói. A szaggatott vonal a tectofugalis, a 
folyamatos pedig a thalamofugalis látórendszert ábrázolja. Habár a GLv szigorúan véve 
nem része egyiknek sem, szoros kapcsolatban áll mind a két pályával és fontos szerepet 
tölt be a színlátásban (Maturana et Valera, 1982). E: nucleus entopalliallis, GLd: 
nucleus geniculatus 
lateralis pars dorsalis principalis, GLv: nucleus geniculatus lateralis pars ventralis, 
Rt: nucleus rotundus, TeO: tectum opticum, and TrO: tractus opticus. 

 

Ezen a ponton nem kerülhetı el egy rövid összefoglaló a madáragy felépítésérıl. 

Celluláris és szubcelluláris szinten a madarak és más gerincesek agya közt meglepıen 

kicsi a különbség (Rose, 2000). A nagyobb eltérés az agy makroszkópos 

morfológiájában nyilvánul meg. Szubtelencephalikus szinten aránylag kevés különbség 

található a madarak és az emlısök agya között (Butler et Hodos, 1996), csak a tectum 

opticum (emlısökben superior colliculus) fejlettsége emelendı ki a madarak esetében 

(Luksch, 2003). Az elıagy morfológiájában viszont jóval nagyobb különbségeket 

találunk. A madarakban nem található anatómiai értelemben vett rétegzett szervezıdéső 

agykéreg és elkülönült fehérállomány. Az egyes agyterületek keskeny velılemezekkel 

(laminae medullaris) többé-kevésbé elválasztott magvakként jelennek meg. A madáragy 

anatómiájának tradicionális nomenklatúrája azt az elméletet tükrözte, miszerint a 

madarak agya a hüllı ısökébıl a subpallialis (elsısorban striatalis) agyterületek 

kifejlıdése útján eltérı evolúciós megoldást jelent az emlıs palliális eredető 
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agykérgével szemben (Ariens-Kappers et al., 1936). Ez az elmélet azonban mostanra 

tarthatatlannak bizonyult. Mára tudjuk, hogy a madarak elıagya ugyanúgy palliális és 

striatalis részekre osztható, mint az emlısöké, ráadásul a palliális részek mind 

funkcionális, mind hodológiai, mind fejlıdésgenetikai alapon megfeleltethetıek az 

emlısök agykérgi területeinek. A madáragy új nomenklatúrája már ezt a nézetet tükrözi 

(összefoglalásul lásd Reiner et al., 2004). Jelen munkámban én kizárólag az új 

nomenklatúrát használom, ami esetenként eltér az idézett és a dolgozat alapjául szolgáló 

publikációkban használthoz képest. A rövidítések listáját és az agyterületek régi és új 

nevezéktanát az F1. függelék mutatja be. 

A passzív ízelkerülés agyi feldolgozóközpontját három agyterület alkotja (2. 

ábra). Az elsı az intermedier mesopallium mediale (IMM), mely bemenetet kap a 

vizuális „kérgi” területekrıl csakúgy, mint egyéb szenzoros területekrıl (Csillag, 1999), 

és valószínőleg a szenzoros információk integrációjában és asszociációjában játszik 

szerepet (Rose, 2000; Csillag, 1999) , emlısökben egyes asszociációs kérgi területeknek 

felel meg. Érdekes lehet megjegyezni, hogy ez az agyterület kulcsszerepet játszik egy 

másik korai tanulási folyamatban, az imprintingben is (Horn, 1998). A következı terület 

az arcopallium (Arco), mely az emlıs amygdala magnak felel meg, így az érzelmek 

reprezentációjáért felelıs és direkt kapcsolatban van az IMM-mel (Davies et al., 1997). 

A tanulás során vélhetıleg ezen a területen keresztül asszociálódik a negatív élmény 

(rossz íz) a stimulus egyéb tulajdonságaihoz. Végül a harmadik kulcsterület a medialis 

striatum (MSt) és az ehhez tartozó nucleus accumbens, (nAcc) amely az adott 

stimulussal kiváltott viselkedési válasz beindításáért és belsı megerısítéséért felelıs 

(Csillag, 1999;  Izawa et al., 2001; Bálint et al., 2006) csakúgy, mint emlısökben (Rolls, 

2000). Az MSt az Arco-tól kap közvetlen bemenetet (Székely et al., 1994). A belsı 

megerısítésért elsısorban az MSt területére érkezı dopamin felelıs, melynek forrásai 

az agytörzsi dopaminerg magvak, elsısorban az area ventralis tegmentalis (AVT) és a 

substantia nigra (SN). Hipotézisünk szerint a palliális eredető excitatorikus aminosav 

neurotranszmitterek, a mesencephalikus dopamin és a striatalis GABA tartalmú 

interneuronok összehangolt mőködésére van szükség a passzív elkerülés létrejöttéhez. 

Az MSt  és a vele szoros kapcsolatban levı globus pallidus feladata  az agytörzsi 

mozgatóközpontok gátlás útján megvalósuló regulációja és ezen keresztül a viselkedés 

szabályozása (2. ábra). 
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 Úgy tőnik, a negatív és pozitív megerısítés egyaránt az MSt-n keresztül valósul 

meg. Az MSt-ben specifikus biokémiai, elektrofiziológiai aktivitás (Rose et Stewart, 

1999), valamint a neurális kapcsolatok átépülése (synaptic remodeling, Stewart és 

Rusakov, 1995) és megnövekedett neurogenezis (Dermon et al 2002) tapasztalható a 

passzív ízelkerüléses teszt során. A pozitív megerısítéses kondicionálás is specifikus 

neuronok elektrofiziológiai aktivitásának megnövekedésével jár (Yanagihara et al, 

2001). Az MSt bilaterális kiirtása pedig megakadályozza a memórianyom kialakulását a 

passzív ízelkerüléses tesztben (Gilbert et al. 1991) és operáns kondicionálás során is 

(Izawa et al., 2001, 2002). Feltételezik, hogy az öröklött mozgásmintázat, azaz a 

csipegetés az agytörzsi hálózatos állomány egy szubrégiójában reprezentálódik (Csillag 

 
 
 
 
 
2. ábra: 
A passzív izelkerüléses tanulás-ban 
résztvevı fıbb agyterületek és pályák 
sematikus rajza. Csillag, (1999) 
nyomán. 
A, arcopallium; AVT, area ventralis 
tegmentalis;GP, globus pallidus; 
IMM, intermedier mediális meso-
pallium; MSt, medialis striatum; N, 
nidopallium; SN, substantia nigra; W, 
wulst. 
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et al., 1999). Kikelés után az apró vizuális stimulusok automatikusan aktiválják ezt a 

régiót, így csipegetéshez vezetnek. A vizuális ingerület útja ekkor még feltehetıleg nem 

a telencephalonon keresztül vezet, mivel a bilaterális telencephalectomia nem 

akadályozza meg a csipegetési választ (Kovach et Kabai, 1993). A telencephalonban 

zajló tanulási folyamatok ezt az automatikus aktivációt befolyásolják. A „csípési 

centrum” így bizonyos stimulusok esetén szelektív telencephalikus gátlás alá kerül.  

A fenti tanulási folyamatok molekuláris és celluláris részletei szinte azonosak a 

más állatokban, elsısorban emlısökben tapasztaltakkal (Rose, 2000). Azokban az 

esetekben, amikor sikerült a megfelelı homológ területeket azonosítani, általában 

kiderült, hogy a résztvevı agyterületek funkciója és kapcsolatrendszere is hasonló 

(Matsushima et al., 2003).   

Az, hogy a veleszületett preferenciák milyen módon befolyásolják az öröklött 

csipegetés expresszióját madarakban, kevéssé ismert (Sewards et Sewards, 2002), és 

általában az öröklött preferenciák agyi hátterérıl is keveset tudni. Egy másik öröklött 

mozgásmintázat, az imprintinghez szükséges követési válasz esetén viszont 

bebizonyosodott, hogy lehetséges fürjeket színpreferenciára szelektálni (Kovach, 1980). 

A piros és kék szín preferenciájára szelektált naiv csibék a megfelelı színő villogó fényt 

preferálták más színekkel szemben, és azokat követték. Hasonlóan a csipegetési 

válaszhoz, a telencephalonirtás a követési választ sem károsítja (Martin et Rich, 1918, 

Kabai et Kovach, 1993a), a csirkék telencephalonirtás után is mutatják ezt a viselkedést. 

A színpreferenciára szelektált fürjek ráadásul telencephalonirtás után is az öröklött 

preferenciának megfelelı színt követték (Kabai et Kovach, 1993b), de a kontroll 

állatokkal ellentétben más színre már nem lehetett ıket imprintálni (Kovach et Kabai, 

1993). Az öröklött színpreferencia valószínősíthetı helye a dorsomedialis thalamus 

(Csillag et al., 1995). Ezek alapján az a következtetés vonható le, hogy az öröklött 

mozgásmintázat és az azt befolyásoló öröklött/veleszületett vizuális preferenciák is 

szubtelencephalikusan lokalizálódnak, míg a tanulással összefüggı folyamatok 

elsısorban a telencephalonhoz köthetık.  

 

1.3 A táplálékválasztás egyéb aspektusai: szociális tanulás, preferenciák, 

táplálkozási stratégiák és kompetíció 

A fenti laboratóriumi tesztek szükségszerően leegyszerősítik a természetben 

megfigyelhetı táplálékválasztást. Számos tényezıt figyelmen kívül hagynak azért, hogy 

az idegrendszer kutatásához szükséges reprodukálhatóságot és szabályozott környezetet 
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megteremtsék. Teljességgel negligálják például a prediszpozicionált stimulus 

preferenciákat és számos más olyan faktort, amik befolyásolhatják a csirke táplálkozási 

viselkedését. Ismert jelenség, hogy az együtt tartott csirkék nagy valószínőséggel 

elkerülnek egy olyan stimulust, amire látták egy fajtársukat rácsípni, majd látják a 

kiváltott undorreakciót (Johnston et al 1998). Ez az oka annak, hogy a laboratóriumi 

tesztek során bár két állatot tartanak egy tesztelıdobozban a szociális izolációval járó 

stressz elkerülése végett, mégis csak az egyiken, az elsıként csípın végzik el a 

kísérletet (Gibbs et al., 2008). Az anyaállat szelektív csipegetése szintén befolyásolhatja 

a csirkék preferenciális táplálékválasztását. Ezt kitömött modellállatokkal (Turner, 

1965), csak a kotlós csırét imitáló modellel (Bartashunas és Suboski, 1984), továbbá 

élı állatokról készült videofelvételek levetítésével is sikerült kiváltani (McQuoid & 

Galef, 1993). Ezek alapján nem zárható ki a preferenciális csipegetés szociális 

transzmissziója vagy legalább facilitációja.  

A szociális környezet másként is befolyásolhatja a táplálkozást. A házicsirkék és 

vadon élı ıseik, a bankivatyúk (Gallus gallus) csibéi relatíve nagy, átlagosan 5-7 

csibébıl és egy anyamadárból álló családokban kutatnak táplálék után (Collias et 

Collias, 1967). Mivel a domesztikáció során a legutóbbi idıkig a táplálék nem ad-

libitum állt rendelkezésre, sıt általában aggregáltan, foltokban volt megtalálható, 

várható, hogy a naposcsibék is, hasonlóan a legtöbb állathoz (Lewis 1980; Alm et al. 

2002; Morris et al. 2002) optimalizálják táplálkozási stratégiájukat maximalizálva a 

bevitt táplálék mennyiségét és minimalizálva a táplálékszerzésre fordított energiát. A 

foltos környezetben történı táplálkozási optimalizáció egyik formáját modellezi a 

marginális érték hipotézis (Charnov, 1976; Lewis, 1980; Alonso et al., 1995). Az ezen 

alapuló modellek azt jósolják, hogy az állatok optimális döntést hoznak minden egyes 

táplálékfoltot illetıen aszerint, hogy energetikai szempontból mennyire érdemes annak 

kihasználása, összehasonlítva azzal, hogy egy másik távolabbi, de esetleg 

profitábilisabb foltot keresnek. A döntésben az adott folt energiatartalma, a foltok 

sőrősége és átlagos energiatartalma, a folt kiaknázásához szükséges idı és energia, 

illetve a foltok közötti távolság leküzdésének költsége játszik szerepet alapesetben. 

Csoportban élı állatoknál a csoporton belüli kompetíció és hierarchia is hozzájárul a 

figyelembeveendı faktorokhoz (Brown, 1964, Caraco, 1981; Clark & Mangel, 1984; 

Caraco et al., 1989; Stahl et al., 2001). A direkt táplálkozási kompetíciót vadon is 

megfigyelték felnıtt bankivatyúkoknál (Collias et Collias, 1967). A csoportban az 

állatok egymást is figyelik, így nem csak magukra vannak utalva a foltok 



 16 

megtalálásában, és hasznosítani tudják a más egyedek által talált foltokat (Clark & 

Mangel, 1984). Habár naposcsibéken mindeddig nem végeztek ilyen vizsgálatot, a 

felnıtt házityúkok táplálkozásában sikerült a modell szerinti optimalizációt kimutatni 

(Andersson et al., 2001, Lindqvist et al., 2002), sıt a foltok energiatartalmán kívül 

képesek voltak a kompetíció mértékét is figyelembe venni, és az alapján optimalizálni 

táplálékszerzı viselkedésüket (Hoerl, 2004). A csibék számára a fı kompetíciót a 

testvéreik jelentik, de a genetikai rokonság nem zárja ki a táplálékért zajló kompetíciót. 

A kompetíció pedig azt eredményezheti, hogy a csirkék a térben és idıben távolabbi 

táplálékfoltokat kevésbé preferálják a közeliekhez képest, mivel azok valószínőleg a 

testvérek prédájává válnak, mire odaérnek. 

Az öröklött preferenciák szintén nem szerepelnek a kontrollált faktorok között a 

neurobiológiai kísérletek többségében. Már említettük, hogy a tapasztalatlan csirkék is 

preferálják a zöld színő rovarokat a pirosakkal szemben (Gamberale-Stille et Tullberg, 

2001), de úgy tőnik, ez nem egy egyszerő színpreferencia, hanem a kontextustól, jelen 

esetben a stimulus alakjától függı választás. Amennyiben ugyanilyen színő bogyóhoz 

hasonló objektumokat prezentáltak a csirkéknek, nem volt kimutatható különbség a 

pirosat illetve a zöldet választó állatok számában (ugyanott). 

A fentiek miatt munkámban igyekeztem olyan vizsgálatokat végezni, amik a 

táplálékszerzı viselkedés kevésbé ismert aspektusainak idegi hátterét vizsgálják. 

Ilyenek lehetnek a veleszületett vizuális preferenciák (1. és 2. kísérlet), vagy a 

hozzáférhetı táplálék mennyiségének és idıbeli távolságának hatása a csirkék 

választására (5., 6. kísérlet).  

 

1.4 Az egyoldalú, csak viselkedési vagy csak neurobiológiai megközelítés korlátai 

Amennyiben pusztán a viselkedés vizsgálatával próbáljuk eldönteni egy 

plaszticitást mutató magatartáskomplexrıl, hogy mennyiben tekinthetı tanultnak, 

könnyen téves következtetésre juthatunk. Gyöngybaglyok zsákmányszerzı 

viselkedésének része, hogy ha zsákmányra utaló zajt hallanak, akkor a zaj forrása felé 

fordítják a tekintetüket. Ez a viselkedés gyakorlást igényel, és az idegrendszer érésével 

párhuzamosan az egyedfejlıdés korai szakaszában alakul ki, tehát egyfajta szenzitív 

periódushoz kötött (Knudsen et Brainard, 1991; Brainard et Knudsen, 1993). A 

gyakorlás során a hallott zaj és a vizuális ingerek összehasonlítása és szinkronizálása 

zajlik, míg végül a fej elfordításának mértéke és iránya tökéletesen megfelel a hallott zaj 

térbeli pozíciójának. Erre a fiatalkori plaszticitásra azért van szükség, mert a 
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bagolyfióka növekszik, így a hallójáratai egymáshoz képesti távolsága változik. Az 

interaurikuláris idıeltolódás, avagy az az idı, ami a hang az egyik, majd a másik fülbe 

érkezése közt eltelik, az egyik legfontosabb faktor egy zajforrás térbeli helyzetének 

meghatározásában. Ez a faktor nyilvánvalóan függ a két fül távolságától, így az agynak 

folyamatosan alkalmazkodnia kell a fej méretéhez. Felnıttkorban, amikor a növekedés 

leáll, elveszik a viselkedés plaszticitása, a viselkedés rögzül, és ha diszkrepanciát 

idézünk elı a látott és a hallott információk között (például egy a szem elé tett 

prizmával), akkor ehhez az állat már nem képes alkalmazkodni (Knudsen, 1998). Ha 

fiatalabb (6-8 hetes) korban alkalmazzuk a torzító prizmát, a baglyok képesek 

alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, és a hang alapján a stimulus látszólagos 

helyzetének megfelelıen mozgatni a fejüket (Brainard et Knudsen, 1993). Ezek az 

állatok felnıtt korukban is képesek voltak rövid idı alatt átszokni egyik szituációból a 

másikba (Knudsen, 1998). Annak eldöntéséhez, hogy a fiatalkori plaszticitás 

fennmaradásáról, tehát a szenzitív periódus kitolódásáról vagy más mechanizmusról van 

szó, neurobiológiai vizsgálómódszereket kellett bevetni.  

A vizuális információk a tectofugalis látórendszeren keresztül az tectum 

opticumba (TO) jutnak, ahol topografikus módon reprezentálják a látóteret. Az 

auditoros ingerek szintén a térnek megfelelıen topografikus módon képezıdnek le az 

inferior colliculus nucleus externalis magjában (ICX), amely reciprok kapcsolatban van 

a TO megfelelı területeivel. Egy harmadik agyterület, az inferior colliculus centrális 

magva (ICC) és az ICX között az egyedfejlıdés korai szakaszában axonális kapcsolatok 

alakulnak ki azok közt a neuronpopulációk között, amelyek receptív mezıi átfednek a 

TO neuronokéval (Miller et Knudsen, 1999; Gold et Knudsen, 2000), így a vizuális és 

az auditoros „térképek” szinkronba kerülnek.  Ha a vizuális információk következetesen 

torzítva érkeznek, akkor a két térkép elcsúszik egymáshoz képest, és ezt kompenzálandó 

új kapcsolatok is létrejönnek addig szeparált neuroncsoportok között (Feldman et 

Knudsen, 1997; Knudsen et al., 2000). Mindemellett a korábban kialakul kapcsolatok is 

megmaradnak. Felnıtt korban aztán ezeket a meglévı pályákat kihasználva a baglyok 

képesek váltani a térképek kétféle szinkronizálása között (Knudsen, 1998). Ezek alapján 

tehát nem beszélhetünk sem a juvenilis plaszticitás megmaradásáról, sem a kritikus 

periódus kitolódásáról, egyszerően arról van szó, hogy többféle viselkedés 

„huzalozódott” be az egyedfejlıdés során, ami felnıttkorban a viselkedés látszólagos 

plaszticitását eredményezi. 
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 A neurobiológiai központú megközelítés is vezethet ellentmondásos 

eredményekre. Egy egyszerő, operáns kondicionálással megtanított SZABAD-TILOS 

tesztben naposcsibék mediális striátumban levı egyes idegsejtjei specifikus 

elektrofiziológiai aktivitást mutatnak (Yanagihara et al., 2001). A csirkék feladata az 

volt, hogy különbözı színő gyöngyökre, különbözı viselkedésválaszt adjanak. Helyes 

válasz esetén táplálékot vagy vizet kaptak jutalomképpen. A helyes válaszok a színtıl 

függıen csípés (SZABAD), illetve tartózkodás a csípéstıl (TILOS) voltak. A sejtek 

elektrofiziológiai aktivitását egy-egység elvezetéssel (single unit recording) mérték. 

Voltak neuronok, amelyek bizonyos színekre, a jutalom megjelenésére általában, vagy 

éppen a színtıl és az operáns viselkedéstıl függetlenül a jutalmazott stimulusokra 

reagáltak emelkedett tüzelési gyakorisággal. Ha a jutalmazásra a stimulus eltőnése után 

röviddel került sor, akkor ez utóbbi neuronok a jutalmazott stimulus megszőnése után és 

a jutalom megérkezte elıtt is fenntartották megemelkedett aktivitásukat. Logikus 

következtetésnek tőnik tehát, hogy ezek a neuronok elırejelzik a jutalmat a vizuális 

stimulus alapján (Yanagihara et al., 2001). Ez arra a konklúzióra is módot ad, miszerint 

a vizuális stimulusok, az operáns viselkedés és a jutalom közötti asszociáció tárolásához 

szükség lehet ezekre a neuronokra és az MSt-re általában. Erre utal az a léziós vizsgálat 

is, amit passzív ízelkerüléses tréninget követıen végeztek el (Gilbert et al., 1991), és 

aminek hatására retrográd amnéziát, tehát a vizuális asszociáció megszőnését 

tapasztalták. Plauzibilis hipotézisnek látszott, hogy a táplálkozással kapcsolatos vizuális 

asszociációk tárhelye az MSt (Rose 1991, Patterson et Rose, 1992). 

 Ennek némiképpen ellentmond egy újabb vizsgálat (Izawa et al., 2001), mely 

során az elektrofiziológiai kísérletben használt protokollt (Yanagihara et al., 2001) 

használva az MSt poszt-tréning léziójának nem volt hatása a memorizált asszociációra. 

Ez alapján a csirke az MSt és az ott található jutalom elırejelzı neuronok nélkül is 

emlékszik a jutalmazott stimulusra, és megfelelı operáns válaszra is képes. 

Amennyiben ezt az eredményt, habár az irodalmi adatoknak némiképp ellent mond, 

elfogadjuk, a korábban leírt specifikus neuronaktivitást nem tekinthetjük tovább a 

vizuális stimulus és a jutalom asszociációjának.  

Egy lehetséges magyarázat, hogy az MSt neuronjai az úgynevezett predikciós 

hiba kódolásához szükségesek. A predikciós hiba egy tanulási modell, amely a  az elvárt 

és realizálódott jutalom közötti diszkrepancián alapul (Schultz, 2006). Amennyiben 

különbség jelentkezik a korábbi tapasztalatok alapján elvárt jutalomhoz képest, az állat 

módosítja a viselkedést, hogy a jutalom mennyiségét maximalizálja. Egy ilyen 
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rendszerben a jutalom elırejelzı neuronok és a jutalom hatására aktiválódó neuronok 

funkciója fontos lehet a predikciós hiba „kiszámításához”.  

Egy másik magyarázat lehet a látszólag „fölösleges” neuronális aktivitásra, ha 

feltételezzük, hogy az a táplálkozási viselkedés egy másik aspektusát kódolja. Mivel a 

jutalom elırejelzı neuronok két, idıben elkülönülten elhelyezkedı eseményt kötnek 

össze aktivitásukkal, lehetségesnek tartottuk, hogy a neuronok táplálék stimulustól és az 

operáns viselkedéstıl való idıbeli távolságát (ami az optimalizációs modellekben 

költségként jelentkezik) reprezentálják, így a táplálkozási viselkedés optimalizációjában 

játszhatnak szerepet. Kísérleteinkben ez utóbbi hipotézist teszteltük, ennek vizsgálatára 

azonban a neurobiológusok által használt passzív ízelkerüléses tréning és az egyszerő 

operáns kondicionálás nem alkalmas, komplexebb viselkedésteszteket kell használnunk.  
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2. A doktori munkám során végzett kísérletek 

összefoglalása 

 

A kísérletek etikai és állatvédelmi vonatkozásairól: 

A kísérleteket három helyen végeztük: az 3. 4. és 5. és 6. kísérletet a Nagoyai 

Egyetemen, a többit részben a Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetében, részint a 

Szent István Egyetem Ökológiai Tanszékén. Az állatok kezelése és a kísérlet során 

alkalmazott eljárások mindenhol megfeleltek az intézményi állatvédelmi és 

állategészségügyi szabályozásnak. Mindhárom intézmény állatvédelmi szabályai 

alapvetıen megfelelnek az Európa Tanács 86/609/EEC számú direktívájának. 

 

A statisztikai elemzésrıl:  

A kísérletek kiértékeléséhez lehetıség szerint paraméteres teszteket használtunk. 

Amennyiben az adatok eloszlása és az összehasonlított csoportok közötti 

varianciakülönbségek ezt nem tették lehetıvé, nemparaméteres teszteket választottunk. 

A statisztikai szignifikancia szintjét a biológiai témájú kutatásokban megszokott módon 

p=0,05-ben állapítottuk meg. A használt statisztikai teszteket az eredmények fejezetben 

mindig megadjuk a próbastatisztikák és a szignifikanciaszintek mellett. A statisztikai 

elemzésekhez az SPSS és a Statistica programcsomagokat használtuk.  
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2.1 Az elıagyirtás és a vizuális depriváció hatása a veleszületett kontextusfüggı 

preferenciákra (1. és 2. kísérlet). 

 

2.1.1 A kísérletek céljai: 

A kísérletben a korai táplálékválasztás befolyásoló veleszületett preferenciák 

neurális hátterét vizsgáltuk. Ilyen veleszületett preferencia például a zöld rovarok 

preferálása a pirosakkal szemben (Gamberale-Stille és Tullberg, 2001). Mivel az ehhez 

hasonló vizuális prediszpozíciók agyi hátterérıl madarakban kevés információ áll 

rendelkezésre (Sewards et Sewards, 2002), elsı lépésben azt vizsgáltuk, hogy a 

telencephalon bír-e bármilyen befolyással velük kapcsolatban. Egy korábbi tanulmány 

kimutatta, hogy lehetséges fürjeket imprintáló stimulusok öröklött vizuális 

preferenciájára szelektálni (Kabai et Kovach, 1993a).  Az is kiderült, hogy a 

mesterséges szelekcióval kialakított színpreferenciák által kiváltott követési válaszra 

elıagyirtott fürjcsibék is képesek (Kabai et Kovach, 1993b). Nem tudni azonban, hogy a 

mesterséges szelekcióval létrehozott színpreferencia agyi reprezentációja vajon azonos-

e a táplálkozással kapcsolatos kontextusfüggı vizuális preferenciák agyi hátterével. 

Elképzelhetı az is, hogy a mesterséges szelekció okozta artefaktummal állunk szemben.  

Kérdésünk az volt, hogy egy természetes módon kialakult kontextus (forma) 

függı stimuluspreferencia, mint amilyen a zöld szín preferálása rovar alakú stimulusok 

esetén, megmarad-e decerebráció után. Megvizsgáltuk továbbá, hogy a kikelés utáni 

napokban változik-e a kontextus függı preferencia, és az aspecifikus vizuális 

stimulációnak (illetve hiányának) van-e hatása az öröklött preferenciára.  

 Az 1. kísérletben a Gamberale-Stille és Tullberg (2001) által használt eltérı 

(zöld és piros) színő stimulusokat alkalmaztuk. A stimulusokat párban prezentáltuk, és a 

csirkéknek választaniuk kellett két azonos (rovar vagy bogyó) alakú objektum között. 

Megvizsgáltuk, hogy a csirkék színválasztása függ-e a stimulusok alakjától. A csirkéket 

kétféle kezelésnek vetettük alá: egy csoportjukat megmőtöttük, és eltávolítottuk a teljes 

telencephalont, a többi állat a kontroll csoportot képezte (1). Mindkét csoport egy részét 

sötétben tartottuk, hogy lehetıség szerint elkerüljünk minden aspecifikus vizuális 

stimulust a teszt elıtt (2). Az állatokat a kelés utáni 2. 3. és 4. napon teszteltük, hogy 

megtudjuk, ezen az idıtávon kimutatható-e változás az esetleges preferenciákban. 

Az elıagyirtás nem várt módon erıs kontextusfüggetlen hullámhossz-

preferenciát okozott a csirkékben, ami elfedte az esetleges megmaradó formafüggı 
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színpreferenciát. Ezért egy újabb kísérletben (2. kísérlet) azonos színő (piros vagy zöld), 

de különbözı alakú (rovar és bogyó) stimulusokat prezentáltunk  a csirkéknek. 

Megvizsgáltuk, ilyen kombinációban mutatnak-e kontextus függı formapreferenciát a 

csirkék. Ez esetben a kontextust a szín jelentette, míg a preferencia a stimulus alakjára 

irányult.  Ebben a kísérletben szintén telencephalonirtást alkalmaztunk, hogy megtudjuk 

milyen hatással van az elıagyirtás a formák és színek párhuzamos feldolgozására, és az 

ehhez kapcsolódó veleszületett választásra.  

 

2.1.2 Anyag és módszerek 

 

1. kísérlet: A preferenciák érése és a vizuális stimuláció hatása  

A kísérletben hím házicsirkéket használtunk, amiket egy helyi keltetıbıl 

(Kamarás Kft., Mogyoród) szereztünk be és hoztunk el 3 órával kikelés után. A kelés 

napján az állatok egy részét (TEL-X csoport) megmőtöttük, és teljes telencephalonirtást 

végeztünk rajtuk, egy másik részüket (UNOP csoport) pedig intact állatként kontrollnak 

használtuk. A mőtétet követıen a csirkék egy sötét temperált keltetıbe kerültek 12 

órára. A lábadozás után mindkét csoportot (TEL-X, UNOP) két részre osztottuk, és az 

egyik részük egy 60 wattos fehér izzó alá került, ami a nap 24 órájában világított, míg a 

többi állatot továbbra is sötétben tartottuk. Az elızetes táplálkozási tapasztalatokat 

elkerülendı a csirkéket napjában háromszor kézzel etettük egy a begyükbe vezetett 

mőanyag csövön keresztül. A táplálékuk vízzel hígított kukoricaliszt és fıtt tojássárgája 

volt. A vizet szintén hasonló módon adagoltuk. 

A viselkedésteszt végeztével az állatokat túlaltattuk, az agyukat kivettük, és szövettani 

módszerekkel rekonstruáltuk a lézió kiterjedését (F2.1.2 függelék).  

 

A viselkedésteszt: 

A csirkéket három illetve négy napos korukban egy 21x26 cm alapterülető 

farostlemez falú, fehér papírral borított padlójú arénába helyeztük. Mindegyik állat 

mellé egy elızıleg megetetett állat került a szociális izoláció okozta stressz csökkentése 

végett. Háromperces akklimatizálódás után egy a padlószinten vágott ablakon keresztül 

betoltuk a két stimulust. A stimulusok vagy bogyóra hasonlítottak, ez esetben 3,8-4,5 

mm átmérıjő száraztészta golyókat használtunk, vagy rovarra, amikor is afrikai tücsök 

(Gryllus bimaculatus) lárvákat prezentáltunk. Ezek 6,1-7,7 mm hosszúak és 1,9-2,1 mm 

szélesek voltak. A stimulusok mindegyike pirosra vagy zöldre volt festve. A festéshez 
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Gouache temperafestéket (Color and co., Lefranc and Bourgeois, Le Mans, France) 

használtunk. A piros színhez ’brillant orange’ és ’primary red’ színek 1:1 arányú 

keverékét, míg a zöldhöz ’leaf green’ és ’emerald green’ színek azonos arányú 

keverékét használtuk. A színek így megegyeztek a Gamberale-Stille és Tullberg (2001) 

által leírtakkal. A bogyó stimulusokat teljesen lefestettük, míg a rovarok esetében csak a 

tor és a potroh felsı felszínét fedtük be. Habár a rovarok felülrıl nézve általában 

nagyobbak voltak, mint a bogyók, a befestett felületek nagysága összemérhetı volt a 

kétféle stimulus esetén. A stimulusokat kettesével mutattuk be a csirkéknek egy átlátszó 

mőanyag dobozban (CD tokban). A stimulusokat egy-egy a CD-tok aljára helyezett 

20x20 mm-es kartonlapocskákra ragasztottuk így a két stimulus kb. 20 mm-re 

helyezkedett el egymástól. A különbözı stimulusok jobb-bal oldali elhelyezkedését 

random módon változtattuk a próbák közt. A rovar stimulusok orientációja, miszerint 

fejjel elıre vagy fordítva prezentáltuk, szintén véletlenszerő volt. A stimulusok 5 percen 

keresztül voltak a dobozban. Ha egy csirke egyik stimulusra sem csípett a prezentáció 

ideje alatt, a tesztet 2 óra elteltével megismételtük. Azokat a csirkéket, amelyek nem 

csíptek a kétszer 300 másodperces prezentáció alatt, kizártuk az analízisbıl. A teszt 

során az elsıként megcsípett objektum színét (piros vagy zöld), alakját (rovar vagy 

bogyó), jobb vagy baloldali elhelyezkedését, valamint az elsı csípés latenciáját 

rögzítettük.  

A vizsgálatban azonos alakú (rovar vagy bogyó), de különbözı színő (piros és 

zöld) stimuluspárokat használtunk. A kelés utáni 2. 3. és 4. napon teszteltük az 

állatokat. A TEL-X állatok nem képesek memórianyomok rögzítésére (Kovach et 

Kabai, 1993), amint azt egy korábban elvégzett elıvizsgálatban is kimutattuk: passzív 

ízelkerüléses tréning után két órával nyolcból nyolc UNOP csirke elkerülte a MeA 

ízével asszociált sárga gyöngyöt, míg a nyolc TEL-X állat mndegyike újra rácsípett. A 

memória irányából kiindulva a TEL-X csirkéket mindhárom napon, mindkét 

stimuluspárral (rovar, bogyó) leteszteltük, míg az UNOP állatoknak csak egy 

alkalommal, egyfajta stimuluspárt prezentáltunk.  

A statisztikai kezelés során a csirkék választásmintázatainak kiértékeléséhez 

logisztikus regressziót használtunk. A függı változóink a következık voltak: 

- Az elsıként megcsípett stimulus színe (SZÍN) 

- Az elsıként megcsípett stimulus jobb-bal oldali pozíciója (LATERAL) 

- Csípés elmaradása (CSÍP) 
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A független változóink (kezeléseink) pedig a következık: 

 - A tartás során alkalmazott megvilágítás (FÉNY) 

 - Az alkalmazott mőtét (OPERÁCIÓ) 

 - A prezentált stimulusok formája (STIM) 

 - A viselkedésteszt ideje a keléstıl számítva napokban mérve (NAP) 

- Az egy napon belül kétszer tesztelt állatoknál a teszt sorszáma (ISM)(csak az 

elıagyirtott állatoknál) 

A latenciaadatok kiértékeléséhez ANOVA-t használtunk. Itt a függı változó az 

elsı csípés latenciája volt. A LATERAL és SZÍN változókat kovariánsként tartalmazta 

a modell, míg a független változók (kezelések) azonosak voltak a logisztikus 

regresszióban használtakkal, ezeken kívül kovariánsként a modellben szerepelt a 

választott szín is (SZÍN). 

 

2. kísérlet: forma és szín lehetséges szubtelencephalikus feldolgozása  

A kísérletben hím házicsirkéket használtunk, amiket egy helyi keltetıbıl 

(Kamarás Kft., Mogyoród) szereztünk be és hoztunk el 3 órával kikelés után. A kelés 

napján az állatok egy részét (TEL-X csoport, n=32) megmőtöttük és teljes 

telencephalonirtást végeztünk rajtuk, egy másik részüket (UNOP csoport n=33) pedig 

intact állatként kontrollnak használtuk. A mőtétet követı lábadozás után egy 60 wattos 

fehér izzó alá kerültek, ami a nap 24 órájában világított. A csirkéket az 1. kísérletben 

bemutatottak szerint tápláltuk és a viselkedésteszt is hasonlóképp folyt. 

A viselkedésteszt: 

Ebben a vizsgálatban a stimuluspárokat különbözı alakú (rovar és bogyó), de 

azonos színő (piros vagy zöld) objektumok alkották. A kontroll csirkéket csak az egyik 

fajta stimuluspárral teszteltük. Mivel a decerebrált csirkék nem képesek 

memórianyomok rögzítésére (Kovach et Kabai, 1993), ıket mindkét stimuluspárral 

(zöld illetve piros) teszteltük a 3. illetve a 4. napon. Az egyes csirkéknél a rovar illetve a 

bogyó jobb bal oldali elhelyezése, illetve a rovar orientációja (feje a csirke vagy a fal 

felé néz) random módon történt. 

 

2.1.3 Eredmények  

A lézió az 1. és 2. kísérletekben kiterjedt a teljes telencephalonra, beleértve az 

olyan vizuális feldolgozást végzı területeket is, mint az entopallium és a Wulst (3. 

ábra). Egyes esetekben a septum bizonyos részei, és a basalis ganglionok ventrális 
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szegélye is megmaradt,  ám gyakran itt is szöveti degradációt figyelhettünk meg. 

Bizonyos esetekben hasonló degradációt mutattak a köztiagy egyes rostralis részei, 

valószínőleg a mőtét során tapasztalható vérzésnek és mechanikai behatásoknak 

köszönhetıen.  

 

3. ábra: 

(A) A madáragy fıbb, látásban résztvevı agyrégiói és a lézió kiterjedése. A 
telencephalikus látóközpontokat teljesen kiirtottuk. A lézió az egész telencephalontra 
kiterjedt (világosszürke terület) mindegyik TEL-X egyedben. Egyes esetekben a septum 
és a tuberculum olfactorium caudalis része elkerülte a léziót (sötétszürke terület), ám itt 
is szöveti degradációt lehetett megfigyelni. A szaggatott vonal a tectofugalis, a 
folyamatos pedig a thalamofugalis látórendszert ábrázolja.  
(B) Reprezentatív fénymikroszkópos felvétel egy TEL-X állat agyáról (Nissl festés) 
E: nucleus entopalliallis, Cb: cerebellum, GLd: nucleus geniculatus lateralis pars 
dorsalis principalis, GLv: nucleus geniculatus lateralis pars ventralis, Rt: nucleus 
rotundus, TeO: tectum opticum, and TrO: tractus opticus. 
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1. kísérlet: A preferenciák érése és a vizuális stimuláció hatása  

Annak a kiértékeléséhez, hogy a különbözı kezeléseknek (operáció, fény, idı, 

stimulus színe) volt-e hatása a teszt ideje alatt egyik stimulusra sem csípı csirkék 

arányára,  logisztikus regressziót használtunk (4. ábra). Az egyetlen változó, aminek 

hatása volt a csípési hajlandóságra, az OPERÁCIÓ volt (1. táblázat). A TEL-X csirkék 

összesen 74 esetben nem csíptek egyik stimulusra sem a 367 prezentáció során, az 

UNOP csirkéknél ez a szám 18 volt a 245-bıl. Azokat a prezentációkat, ahol a csirkék 

passzívak maradtak, kizártuk a késıbbi analízisbıl.  

 

1. táblázat: A független változók hatása a csirkék csípési aktivitására 

Függı változó Független változó Esélyhányados (Exp(B)) p 

CSÍP  OPERÁCIÓ 3,19 <0,001 

 FÉNY 0,95 N.S. 

 NAP 1,01 N.S. 

 STIM 1,41 N.S. 

 

 

4. Ábra:  
A telencephalonirtott (TEL-X, balra) csirkék gyakrabban nem csíptek egyik stimulusra 
sem a prezentáció kétszer 5 perce alatt, mint az intact (UNOP, jobbra) csirkék. Minden 
esetben egy piros és egy zöld stimulust prezentáltunk egyszerre. A két stimulus formája 
azonos volt (abszcissza). Az árnyékolt terület a sötétben tartott csoportokat jelöli, míg 
az egyre sötétedı oszlopok (fehér, szürke, fekete) a 2., 3. és 4. napi tesztek eredményét 
jelentik értelemszerően.  
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 A többi prezentáció során a stimulusok egyikére érkezı elsı csípés latenciáját 

(5. ábra) ANOVA-val hasonlítottuk össze (F=3.44, d.f.=24, p<0,001). Csak az 

OPERÁCIÓ-nak és a NAP-nak volt hatása a független változók közül (2. táblázat). Az 

interakciók közül csak a szignifikáns hatásúakat közöltük. Bár a NAP-nak önmagában 

szignifikáns hatása volt, nem mutatott szignifikáns interakciót az operációval (F=0,02, 

d.f.=2, p=0,98). Annak ellenére, hogy az operált állatokat újra és újra leteszteltük a 

napok során, a csípési latenciájuk nem változott másként, mint a nem mőtött állatoké, 

amiket csak egyszer teszteltünk a kísérletben. A két csoport eredményeit így 

összehasonlíthatónak tekintettük. A világosban tartott TEL-X csirkék hamarabb csíptek, 

mint a kontroll állatok, de a napok során ez kismértékben változott. Az operáció hatását 

a latenciára a telencephalonirtott csirkék csökkent félelmi szintjének tudtuk be. Hasonló 

félelemcsökkentı hatása lehetett a sötét környezetnek is: az UNOP állatok 

hajlamosabbak voltak hamarabb csípni (és megfigyeléseink szerint kevésbé mutattak 

félelmi reakciót) a második-harmadik napon, ha sötétben tartottuk ıket 

(OPERÁCIÓxFÉNY interakció, 2. táblázat). A napok hatása nem volt konzisztens, 

lehetséges, hogy valamilyen nem megfelelıen kontrollált külsı tényezınek 

(hımérséklet, zavarás) volt köszönhetı, ami a félelmi vagy az éberségi szintre hatva 

befolyásolta a latenciát.  

 

2. táblázat: A független változók hatása az elsı csípés latenciájára. 

Függı változó Független változók és interakcióik F d.f. p 

Latencia OPERÁCIÓ 6,55 1 0,011 

 NAP 5,21 2 0,006 

 STIM 0,15 1 N.S. 

 FÉNY 1,6 1 N.S. 

 SZÍN 1,18 1 N.S. 

 LATERAL 1,87 1 N.S. 

 OPERÁCIÓxFÉNY 15,63 1 <0,001 

 NAPxFÉNY 4,47 2 0,012 

 OPERÁCIÓxSTIM 4,33 1 0,038 
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5. ábra: 
Azok a TEL-X (balra) csirkék, amelyek csíptek a prezentáció során, általában nem 
csíptek nagyobb latenciával, mint az UNOP (jobbra) csirkék. Az ábrán az elsı csípések 
latenciájának átlaga (±s.e.m.) látható. Az árnyékolt terület a sötétben tartott csoportokat 
jelöli, míg az egyre sötétedı oszlopok (fehér, szürke, fekete) a 2., 3. és 4. napi tesztek 
eredményét jelentik. Az abszcisszán a prezentált stimulusok alakját tüntettük fel. 
 

Logisztikus regresszióval vizsgáltuk meg a különbözı kezelések hatását a jobb-

bal preferenciára. Egyik sem volt szignifikáns hatással a csípés laterális pozíciójára 

(0,96<Exp(B)<1,17; 0,39<p<0,84), tehát oldalpreferencia nem befolyásolta a csirkék 

döntését. 

Szintén logisztikus regresszióval vizsgáltuk meg a kezelések hatását a csirkék 

színválasztására (6. ábra). Az analízist elıször csak a TEL-X csoportban végeztük el, 

megvizsgálandó, hogy van-e hatása annak, hogy egy bizonyos színő stimuluspárt 

elsıként vagy másodikként használtunk ugyanazon a csirke tesztelésére egy napon belül 

(ISM). Mivel az UNOP csoportban egy csirkét csak egyszer használtunk, így ott ennek 

megvizsgálására nem volt szükség.  A TEL-X csoportban a tesztek sorrendjének (ISM) 

nem volt hatása a színválasztásra (Exp(B)=0,75; p=0,36), így a teszteket függetlennek 

tekintettük. A továbbiakban az analízis mindkét csoport állataira kiterjedt (3. táblázat).  
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6. ábra: 
A piros színt választó csirkék aránya az egyes csoportokban. Az árnyékolt terület a 
sötétben tartott csoportokat jelöli, míg az egyre sötétedı oszlopok a 2., 3. és 4. napi 
tesztek eredményét jelentik. Az oszlopok színe arra utal, hogy az adott csoportban az 
állatok több mint 50%-a választotta az adott színt. Csillaggal jelöltük amennyiben az 
adott csoportban az egyik vagy másik színt választó csirkék eloszlása szignifikánsan 
eltért a várt 50-50%-tól (χ2 próba, p<0,05). A χ2 próba eredményei tájékoztató 
jellegőek, az összehasonlítások számát nem vettük figyelembe a szignifikanciaszint 
meghatározásakor. Az oszlopok alatt az adott csoportban levı egyedek száma látható. 
Minden világosban tartott TEL-X (balra) állat erıs piros preferenciát mutatott 
függetlenül a stimulusok alakjától. Zöld preferenciát kizárólag a rovar stimulusok 
esetén UNOP (jobbra) állatoknál figyelhetünk meg. A vizuális depriváció (sötétben 
tartás) a véletlenszerőhöz közelítette a TEL-X csirkék viselkedését, és inkább a piros 
preferencia felé tolta el az UNOP csirkék választását. 
 
3. táblázat: A független változók hatása a csirkék színválasztására  
Függı változó Független változó Esélyhányados (Exp(B)) p 

SZÍN  OPERÁCIÓ 0,22 <0,001 

 FÉNY 0,80 N.S. 

 NAP 0,89 N.S. 

 STIM 2,65 <0,001 

 
Habár a NAP-nak mint függı változónak nem volt hatása, ha az összes páros 

interakciót is bevettük a modellbe, akkor a FÉNY és a NAP interakciója szignifikáns 

hatást mutatott (Exp(B)=0,24; p=0,02) az elsı és harmadik napot összehasonlítva. 
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Konzisztens változást a színválasztásban tehát csak a világosban tartott állatoknál lehet 

kimutatni változást a napok múltával. A FÉNY és az OPERÁCIÓ interakciójának 

hatása szintén szignifikáns volt (Exp(B)=14,17; p<0,001): az állatok sötétben tartása a 

véletlenszerőhöz közelebbi választást eredményezett a TEL-X csirkéknél, míg inkább a 

piros választás felé tolta el az UNOP állatok választását. A többi interakciónak nem volt 

hatása a bıvített modellben, de az OPERÁCIÓ és a STIM változók szignifikáns hatása 

természetesen megmaradt . A telencephalonirtás (OPERÁCIÓ, 3. táblázat) hatására egy 

erıs piros preferencia jelent meg az állatokban mindkét stimulustípus esetében (6. ábra). 

Ezzel együtt a stimulusok alakja (STIM, 3. táblázat) szignifikánsan befolyásolta 

színválasztást mindkét csoportban (6. ábra). Erre az utal, hogy a STIM és OPERÁCIÓ 

közötti interakció nem volt szignifikáns hatású (Exp(B)=1,68; p=0,24).  

 

2. kísérlet: forma és szín lehetséges szubtelencephalikus feldolgozása 

Nem volt szignifikáns különbség a csipegetı és nem csípı állatok arányában 

sem a TEL-X (χ2=1,68;p=0,195), sem az UNOP csoportban (χ2=0,44;p=0,509) (4. 

táblázat).  

 

4. táblázat: Az operáció és a stimulus színének hatása a csirkék csípési aktivitására 

és az elsı csípés latenciájára. 

 piros zöld 
 TEL-X UNOP TEL-X UNOP 

Csípı csirkék (db) 15 14 11 16 
Nem csípı csirkék (db) 9 2 14 1 
Latencia rovar stimulusok esetén (mp) 11,3±4,8 

(n = 3) 
81,5±78,5 
(n = 2) 

 86,7±23,1 
(n = 7) 

88.7±22,3 
(n=10) 

Latencia bogyó stimulusok esetén (mp) 91,4±22,6 
(n = 12) 

208,3±34 
(n = 12) 

115,8±27 
(n = 4) 

75,7±19,6 
(n=6) 

 

A mőtét, a stimulusszín, és a csirkék választásának hatását a csirkék csípési 

latenciájára ANOVA-val értékeltük ki (F=3,64; d.f.=3;p=0,019; 4. táblázat). Egyetlen, a 

latenciára hatással bíró tényezınek volt szignifikáns hatása, és ez az elıagyirtás volt 

(F=4,91; d.f.=1;p=0,031). Sem a stimulusok színe (F=1,04; d.f.=1;p=0,31), sem a csirke 

által választott forma (F=2,58; d.f.=1;p=0,12) nem hatott a csípés latenciájára. Mind az 

UNOP, mind a TEL-X csirkék gyakran csipegettek más objektumokat a tesztdoboz 

padlóján vagy falán, mielıtt a stimulusokra rácsíptek volna. Néhány UNOP csirke 

dermedési reakciót mutatott, vagy elhátrált a mőanyag tok betolása után, de egyetlen 
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TEL-X csirkénél sem láttunk hasonlót. A latenciák közti különbségekért valószínőleg ez 

a dermedési reakció volt felelıs. Az, hogy melyik oldalra milyen alakú stimulus került, 

nem volt szignifikáns hatással a csirkék választására (5. táblázat).  

5. táblázat: Az operáció hatása a csirkék esetleges oldalpreferenciájára 

 TEL-X UNOP 

 n statisztika n statisztika 

Bal 15 χ2= 0,615 13 χ2=0,533 

Jobb 11 p = 0.557 17 p= 0.465 

A piros bogyó - piros rovar diszkriminációs tesztek során több csirke csípett a 

bogyóra, mint a rovarra. Ez a különbség mindkét csoportban szignifikánsnak bizonyult 

(illeszkedésvizsgálat; TEL-X: χ2=5,4;p=0,02; UNOP: χ2=7,14;p=0,008; 7. ábra). A zöld 

bogyó - zöld rovar közti választás során enyhe rovarpreferencia mutatkozott mindkét 

csoportnál, azonban a választás nem különbözött a véletlenszerőtıl  (TEL-X: 

χ2=0,82;p=0,366; UNOP: χ2=1,0;p=0,317; 7. ábra). A TEL-X állatokat összehasonlítva 

az UNOP csoporttal, nem találtunk különbséget sem a piros (χ2=0,166;p=1), sem a zöld 

stimulusok esetében ( χ2=0,004;p=1; 7. ábra). A telencephalonirtás tehát nem volt 

hatással a csirkék színfüggı formaválasztására. 

 

7. Ábra: 
A rovart és a bogyót választó 
intact (fölül) és telencephalon-
irtott (alul) csirkék száma a 
piros-piros (balra) és a zöld-
zöld (jobbra) formaválasztásos 
tesztben.  
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2.1.4 Következtetések 
Az 1. kísérletben sikerült reprodukálnunk Gamberale-Stille és Tullberg (2001) 

eredményeit, bár az általuk alkalmazottól némiképp eltérı protokollt alkalmaztunk. Az 

intact csirkék gyakrabban választották a zöld, mint a piros rovart, míg a zöld és piros 

bogyó esetén nem mutattak hasonló szelektív csípést. A zöld rovar szelektív csipegetése 

jelentheti annak preferálását, de éppígy a piros rovar elkerülését is. Ez utóbbit 

valószínősíti 2. kísérlet eredménye. Ebben a piros bogyót is preferálták a piros rovarral 

szemben, míg a zöld rovar esetében nem lehetett preferenciát kimutatni. Az elkerülés 

mindkét esetben a szín és a forma párhuzamos figyelembevételével történt. Gamberale-

Stille és Tullberg (2001) ezt a fajta szelektív színpreferenciát kontextusfüggıként 

értelmezte. 

 Bilaterális telencephalonirtást követıen a csirkék továbbra is képesek voltak 

apró objektumokat felismerni, és azokra szelektíven rácsípni. Habár a 

telencephalonirtásnak volt némi általános aktivitáscsökkentı hatása, ami abban 

nyilvánult meg, hogy sok TEL-X csirke egyáltalán nem csípett a tesztek alatt, azok a 

csirkék, amelyek hajlandóak voltak valamelyik objektumra rácsípni, sok esetben ezt 

gyorsabban tették, mint a kontroll állatok. Sem a TEL-X, sem az UNOP állatok nem 

mutattak oldalpreferenciát. A fentiek alapján kizártuk azt a lehetıséget, hogy a két 

csoport között a szín illetve formapreferenciában tapasztalt különbségekért a mőtét 

aspecifikus hatásai volnának felelısek.  

 A telencephalonirtás hatására erıs piros preferencia jelent meg a TEL-X 

csirkéknél . A preferencia rovar és bogyó stimulusok esetében egyaránt megfigyelhetı 

volt, tehát nem nevezhetı kontextusfüggınek. Hasonló piros preferenciát semelyik 

stimuluspár esetében sem tapasztaltunk az UNOP csirkéknél. A piros preferencia 

megjelenése valószínőleg egy szubtelencephalikusan kódolt agyterület telencephalikus 

gátlás alól történt felszabadulásának köszönhetı.  A napok során a piros preferencia 

erısödött a TEL-X állatoknál, és az UNOP állatok is egyre gyakrabban csíptek a piros 

stimulusra, de csak abban az esetben, ha világosban tartottuk ıket. Erre a FÉNY és NAP 

változók interakciója utal. Ezek alapján nem zárhatjuk ki, hogy egyfajta idegrendszeri 

érés zajlik a kelés utáni 2. és 4. nap között, ami a viselkedés változását eredményezi. Ez 

a folyamat függ az aspecifikus vizuális stimulációtól, ugyanis sötétben tartott állatoknál 

máshogy megy végbe, mint világosban tartottaknál. Arra is következtethetünk, hogy az 

aspecifikus stimuláció más hatással van a telencephalonra, mint a szubtelencephalikus 

agyterületekre, hiszen a sötétben tartás különbözıképpen hatott a TEL-X és UNOP 
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állatokra (FÉNY és OPERÁCÓ interakciója). Az UNOP állatok választása inkább a 

piros szín felé tolódott el, míg a TEL-X állatoknál a véletlen választáshoz közeledett a 

teljesítmény a vizuális depriváció hatására. 

 A stimulus formája mind a TEL-X, mind az UNOP csirkék esetén befolyásolta a 

választást, habár a TEL-X állatoknál ez csak egy kevésbé kifejezett, de azonos irányú 

(piros) preferenciában mutatkozott meg a rovar stimulusok felé. Ezért az 1. kísérlet 

alapján nem zárhattuk ki annak a lehetıségét, hogy a preferencia kontextusfüggése 

megmaradt telencephalonirtás után is, csak az erıs piros preferencia lehetetlenné teszi 

ennek kimutathatóságát. A 2. kísérletben ezért azonos színő stimulusokat használtunk. 

Így kimutatható volt, hogy a TEL-X csirkék, hasonlóan a kontroll állatokhoz, továbbra 

is elkerülik a piros színt, ha rovar alakú stimulusról van szó, de nem mutatnak 

preferenciát, ha zöld színő stimulusok közt kell választaniuk. Ez a viselkedés tekinthetı 

színtıl, mint kontextustól függı formapreferenciának (vagy formaelkerülésnek). 

Tudomásunk szerint jelen kísérlet az elsı, mely arra utal, hogy egy gerinces állatban a 

szín és a forma párhuzamos felismerése, az e tulajdonságoktól függı kontextusfüggı 

preferencia reprezentációja és az általa indukált adaptív viselkedés végrehajtása 

egyaránt a telencephalon központjaitól függetlenül zajlik. 
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2.2 Az MSt szerepe a passzív ízelkerüléses tanulásban és a pozitív megerısítéses 

operáns kondicionálásban (3. és 4. kísérlet)  

 

2.2.1 A kísérletek céljai 

A szubtelencephalikus, veleszületett preferenciák valószínőleg a vizuális 

asszociációk kialakulását is befolyásolják. A rossz íző aposzematikus (sárga-fekete) 

színezető stimulusok könnyebben megjegyezhetıek a csirkék számára, mint az 

egyszínőek (Johnston et Burne, 2008). Az ilyen táplálkozással összefüggı vizuális 

tanulás egy fontos központja az elıagyban a medialis striatum (MSt, Csillag, 1999, 

Rose, 2000). Az MSt funkciójáról egymásnak ellentmondó eredmények születtek. Az 

MSt léziója retrográd amnéziát okozott passzív ízelkerüléses tréning után (Gilbert et al., 

1991). Yanagihara és mtsai. (2001) is azt találták, pozitív megerısítést alkalmazó 

operáns kondicionálás után a feltételes stimulus megjelenésekor jutalom elırejelzı 

neuronok aktiválódnak az MSt-ben. Joggal feltételezhetjük, hogy az MSt a memória 

tárolóhelyeként funkcionál. Ellentmond ennek, hogy az MSt léziója nem volt hatással a 

pozitív megerısítésen alapuló asszociációra (Izawa et al., 2001).  

A két léziós kísérlet által alkamazott tréning alapvetıen különbözött. Az elsıben 

(Gilbert et al., 1991) egypróbás passzív ízelkerüléses tréninget használtak, ezért 

eredményei csak korlátozott mértékben vethetık össze a pozitív megerısítést és hosszú 

kondicionálást alkalmazó elektrofiziológiai vizsgálattal. A másik léziós kísérlet (Izawa 

et al., 2001), bár pozitív megerısítést alkalmazott, a jutalom víz volt. Ezzel ellentétben a 

jutalom elırejelzı neuronokat táplálék megerısítés esetén mutatták ki (Yanagihara et 

al., 2001), ráadásul a csirkék kora is különbözött a két vizsgálatban, ami fontos szerepet 

játszhat, ha egy olyan, esetleg kritikus periódushoz kötött tanulási folyamatot 

vizsgálunk, mint a táplálék felismerésének elsajátítása. Ahhoz, hogy kizárhassuk az MSt 

funkciói közül a memória tárolását ebben a modellben, további léziós kísérleteket 

kellett végeznünk. 

A 3. kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az MSt milyen szerepet játszik a passzív 

ízelkerüléses tanulásban és az operáns kondicionálásban. A tréning során három 

különbözı színő gyöngyöt alkalmaztunk stimulusként (8.A ábra). Ha az állat a kék 

gyöngyre csípett, az jutalmat (pár csepp vizet) eredményezett. A zöld színő gyöngy nem 

járt semmilyen megerısítéssel, míg a sárga gyöngyöt metil-antranilátba (MeA), egy 

keserő folyadékba mártottuk. Az MSt kémiai lézióját (iboténsav) a tréning után 

végeztük el, és megvizsgáltuk, hogy (1) az állatok képesek-e MSt hiányában 



 35 

megkülönböztetni a pozitívan és negatívan megerısített, valamint a meg nem erısített 

vizuális stimulusokat, illetve (2) képesek-e új asszociációkat megtanulni. Új 

stimulusként piros színő gyöngyöt használtunk, a csipegetést szintén vízzel erısítettük 

meg.  

A 4. kísérletben azt a kérdést tettük fel, hogy a Yanagihara és mtsai. (2001) által 

használt táplálék megerısítéses SZABAD-TILOS teszthez hasonló protokoll esetén 

van-e hatása az MSt léziójának (1) a már rögzült asszociációkra, valamint (2) egy új 

asszociáció kialakulására. A 4. kísérlet során az állatok kora (6-9 nap) is megfelelt a 

korábbi kísérletben használtakénak. A tréning során két különbözı színő gyöngyöt 

használtunk. Az állat táplálékot kapott, ha a zöld (SZABAD) színre csípéssel válaszolt, 

de enyhe büntetéssel (pár másodperc sötétség) járt, ha a pirosra (TILOS) csípett (8.B 

ábra). Új SZABAD stimulusként lila gyöngyöt alkalmaztunk, ami szintén táplálék 

jutalmat eredményezett, ha a csirke rácsípett. 

 

2.2.2 Anyag és módszerek 

 

A kísérleti állatok:  

A kísérletekben frissen kikelt Cobb fajtájú házicsirkéket (Gallus gallus 

domesticus) használtunk. A megtermékenyített tojásokat egy helyi szállítótól szereztük 

be, és azokat saját laboratóriumi keltetınkben inkubáltuk 37-38 fokon a kikelésig. 

Kikelés után a csirkék egy sötét, szabályozott hımérséklető és páratartalmú helyiségbe 

kerültek. 24 óra elteltével a helyiséget fehér fénnyel világítottuk meg napi 12 órára. Itt a 

csirkék 28x18 cm alapterülető, 18 cm magas átlátszó mőanyagdobozokba kerültek. A 

táplálék (ırölt starter táp) és a víz ad-libitum hozzáférhetı volt a csirkék számára. A 

viselkedéstréningek elıtt egy éjszakára megvontuk a vizet illetve a táplálékot a 

csirkéktıl, hogy megfelelı motivációs állapotba kerüljenek. 

A viselkedési kísérletek helyszíne: 

A viselkedéstesztre egy 19x33 cm-es, 35 cm magas szabályozott hımérséklető 

(28-30 oC) dobozban került sor. A doboz belsejét egy 25 w teljesítményő fehér fényő 

wolframizzóval világítottuk meg. Az állatok viselkedését egy sötétített plexiüveg 

ablakon keresztül kísértük figyelemmel, mely tükrözıdésénél fogva megakadályozta, 

hogy a csirkék kiláthassanak a sötét helyiségbe, ahol a megfigyelı tartózkodott. A 

stimulusként használt színes 4 mm átmérıjő mőanyag gyöngyöt a doboz egyik 

oldalfalán, egy a padlótól 4 cm-re fúrt lyukon keresztül prezentáltuk. A gyöngyök egy 
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átlátszó mőanyag csıre voltak ragasztva, és a prezentáció pontos idejét és hosszát egy 

megfelelıen programozott mikro robot (RCX 1.0, Robotics Invention System, LEGO 

Co.) segítségével szabályoztuk. A viselkedési adatokat eseményrekorderrel kódoltuk 

(Etholog 2.25, Ottoni, 2000) 

 

3. kísérlet: Passzív ízelkerülés, operáns kondicionálás víz megerısítéssel 

A kísérlet során sokismétléses operáns kondicionálást kombináltunk egypróbás 

passzív ízelkerüléses tanulással. Pozitív megerısítésként vizet használtunk. A 

viselkedéskísérlet a kikelés utáni 3. napon kezdıdött. Az állatok a kísérletet megelızıen 

12 órán keresztül nem kaptak vizet. A kikelés utáni 3. napon a csirkék 28 egymást 

követı próbán vettek részt (1.-28. próbák), majd 24 óra elmúltával újabb 19 próba 

következett (29.-47. próbák). Minden próba 10 mp-es prezentációval kezdıdött, mely 

során egy színes gyöngyöt nyújtottunk be a dobozba a falra fúrt lukon keresztül. A 

prezentáció során a gyöngyöt ért csípéseket számoltunk. A próbák közti idıtartam (inter 

trial interval, ITI) 30-50 mp volt. A 11 darab pozitív megerısítéses próba (tréning) 

során kék (1.-4., 11.-13. próbák) illetve piros (44.-47. próbák) gyöngyöt használtunk 

(8.A  ábra). Az elsı csípés után azonnal, egy a stimuluson levı apró lyukon keresztül 

pár csepp (kb. 0,4 ml-t próbánként) vizet adagoltunk közvetlenül az állat csırébe, amit 

az állat el is fogyasztott a stimulus ismételt csipegetése során. A 15. próba során egy 

metil-antranilátba mártott sárga gyöngyöt prezentáltunk 12 csirkének a 16 közül. 

Mindegyik állat rácsípett és felismerhetı undorreakciót mutatott. A többi próba során 

(teszt próbák) nem alkalmaztunk sem pozitív, sem negatív megerısítést. A 28. próba 

után 6 csirkén bilaterálisan kiirtottuk az MSt-t. A csípések számát Kruskal-Wallis 

teszttel hasonlítottuk össze. A kísérlet végeztével az állatokat perfundáltuk, az agyukat 

kivettük, lemetszettük és sztenderd szövettani módszerekkel preparáltuk, hogy a léziók 

méretét rekonstruálhassuk. Az operáció és a hisztológiai rekonstrukció részletei a 2. 

függelékben (F2.1.2) találhatók. 

A mőtött csirkék semmiféle észrevehetı szenzorimotoros defektust nem 

mutattak, az anaesthesia hatásának elmúltával testtartásuk és mozgásuk normális volt. 

Az ún. felállási tesztben (a kísérletezı hátára fekteti a csirkét és megvizsgálja, hogy az 

fel tud-e állni azonnal) sem volt különbség az intact csirkékhez képest. A mőtött állatok 

táplálékszemcséket is hasonló pontossággal és aktivitással csipegették fel, mint az intact 

csirkék. A mőtött csirkék egy része imprinting tesztben is részt vett a kísérlet után, és a 

követési válasz során mutatott mozgásaktivitásuk megfelelt az intact csirkék 



 37 

teljesítménye alapján vártaknak. Az egyetlen különbség a ledált és az álmőtött állatok 

között akkor mutatkozott, amikor külsı stimuláció nélkül tartózkodtak a kísérleti 

dobozban. Ekkor a ledált állatok kisebb spontán explorációs aktivitást mutattak, és 

kevesebbet mozogtak. 

 

 

8. ábra:  
A 3. (A) és 4. (B) kísérletben használt viselkedésteszt sematikus ábrája. A vízszintes 
sávok a prezentált stimulusok színét valamint az alkalmazott megerısítést valamint a 
kettı egymáshoz képesti idıbeli elhelyezkedését jelképezik a próbák során. A nyilak az 
operáns csipegetésre illetve ivásra/táplálkozásra utalnak. Az alsó ábrákon a kísérleti 
felállást ábrázoltuk. 
  

4. kísérlet: Operáns kondicionálás táplálék megerısítéssel 

Ebben a kísérletben is színdiszkriminációs tesztet végeztünk, ezúttal táplálékkal 

megerısített operáns kondicionálás segítségével. Összesen 12 csirke vett részt a 

kísérletben. Az elızıleg ismertetett kísérleti dobozt átalakítottuk, és egy a kísérletezı 

által nyitható-zárható etetıt helyeztünk közvetlenül a stimulusok bejuttatására szolgáló 

lyuk alá (8.B ábra). Az etetıt szintén a már ismertetett mikrorobottal irányítottuk. A 

feladat 4 fázisból állt: elıtréningbıl, preoperatív tréningbıl, posztoperatív tesztbıl és 

posztoperatív tréningbıl. Mindegyik fázis hasonló, de a fázisnak megfelelı próbákból 

állt. Az elıtréning a kelés utáni 6. napon kezdıdött, a posztoperatív tréning a 9. napon 

fejezıdött be. A megfelelı motivációs állapot fenntartása végett az állatoknak naponta 

egy órán át volt szabad hozzáférésük a táplálékhoz, közvetlenül az aznapi 

viselkedéskísérletek után. A víz ad-libitum hozzáférhetı volt egész nap. A próbák során 
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egy színes gyöngyöt (zöldet, pirosat vagy lilát) prezentáltunk a csirkének (8.B ábra). 

Regisztráltuk a csípések számát, valamint az elsı csípés latenciáját a stimulus 

megjelenéséhez képest. Az ITI 20-40 mp volt.  

Az elıtréning során a csirke elıször szabadon ehetett a nyitott etetıbıl 5 percen 

keresztül. A következıkben 25 próba során egy zöld gyöngyöt nyújtottunk be 4 

másodpercre, majd 1 másodperc után az etetı az állat viselkedésétıl függetlenül kinyílt 

és a csirke szabadon ehetett szintén 4 másodpercig. Ez után 5-30 alkalommal az 

úgynevezett formázó (shaping) próbák következtek, amikor egy zöld gyöngyöt 

nyújtottunk be maximum 30 másodpercre, vagy addig, amíg a csirke rá nem csípett. 

Ezen próbák során az etetı csak akkor nyílt ki, ha az állat sikeresen rácsípett a zöld 

gyöngyre. A formázás addig tartott, amíg a csibe egymás után 5-ször rácsípett a 

stimulusra. 

Az elıtréning a 7. napon folytatódott és szabad (GO), valamint tilos (NO-GO) 

próbákból állt (8.B ábra). A GO próbák alatt egy zöld gyöngyöt nyújtottunk a csirkének 

a 4 másodperces stimulus fázis alatt. Az állatnak rá kellett csípnie a gyöngyre , hogy a 

szintén 4 mp-es jutalmi fázisban táplálékhoz jusson. A két fázis között 1 mp telt el. Ha a 

csirke elmulasztotta a csípést, a jutalmi fázis alatt az etetı zárva maradt, és a doboz 

világítása lekapcsolódott 4 másodpercre. A NO-GO próbák alatt piros gyöngyöt 

prezentáltunk a csirkéknek, amire azoknak nem volt szabad rácsípniük. Ha a csirke 

mégis csípett, a világítás lekapcsolódott, a csípés elmaradása esetén azonban nem 

kaptak táplálékot. Mind a GO mind a NO-GO próbákat sikertelenség esetén addig 

ismételtük, amíg helyes választ nem adott az állat. Az elıtréning a következı négy 

próbasorozatból állt: (1)10db GO, (2) 10db NO-GO, (3)10db GO, (4) 10db NO-GO. Az 

elıtréninget számos pre-operatív tréning sorozat követte, melyek 5 GO és 5 NO-GO 

próbát tartalmaztak pszeudorandom elrendezésben. Ezek során a csirke megtanulta 

csupán a szín alapján elkülöníteni a jutalmazott stimulusokat a nem jutalmazottaktól. A 

sorozatokat addig ismételtük, amíg két egymás után következı blokkban a csirkék 80%-

os teljesítményt értek el (azaz legalább nyolcszor helyes választ adtak a 10 GO és 10 

NO-GO próba során). Mindegyik állat elérte a tanulási kritériumot legalább 2 és 

legfeljebb 6 sorozat alatt. A pre-operatív tréning után 3-6 órával végeztük el a mőtétet, 

melynek során 6 állatot bilaterális MSt léziónak vetettünk alá.  

A 9. napon végeztük az állatok tesztelését. A kísérleti dobozban a tréningben 

használt piros és zöld gyöngyökhöz hasonló stimulusokat prezentáltunk. A tréningtıl 

eltérıen a teszt során sem pozitív, sem negatív megerısítést nem alkalmaztunk. A 
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tesztsorozatok 10 GO (zöld) és 10 NO-GO (piros) próbából álltak, melyek szintén 

pszeudorandom sorrendben következtek egymás után. A teszt után a poszt-operatív 

tréning következett, amelyben GO próbákat alkalmaztunk, de az addigiakkal ellentétben 

a stimulus színe lilára változott (8.B ábra). A tesztpróbák során használt 4 másodperces 

stimulusprezentációt a posztoperatív tréning során 30 másodpercre növeltük. A próbák 

során a csípések számát és az elsı csípés latenciáját rögzítettük. Amennyiben a csirke 

nem csípett a 30 másodpercig tartó prezentációs szakaszban, a latenciát 30 

másodpercnek tekintettük.  

A csípések számát és az elsı csípés latenciáját hasonlítottuk össze a ledált (n=6) 

és az álmőtött (n=6) csoportok közt. A sorozatonkénti (10 próba) helyes válaszok 

számát szintén összevetettük. A csoportok összehasonlításokhoz Mann-Whitney U-

tesztet, a GO és NO-GO próbák összehasonlításához Wilcoxon-féle páros elıjeltesztet 

használtunk.  

A kísérlet végeztével az állatokat perfundáltuk, az agyukat kivettük, 

lemetszettük és sztenderd szövettani módszerekkel preparáltuk, hogy a léziók méretét 

rekonstruálhassuk. Az operáció és a hisztológiai rekonstrukció részletei az F2.2 

függelékben találhatók. 
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2.2.3 Eredmények 

 

Az MSt szerepe a passzív ízelkerüléses tanulásban és a pozitív megerısítéses operáns 

kondicionálásban 

A 9. ábra a ledált területek kiterjedését mutatja a 3. és a 4. kísérletben. Az egyes 

állatokban ledált területek rajza egymásra vetítve látható. A léziók rostrocaudalis és 

mediolateralis kiterjedése nem különbözött a két kísérlet esetében. Mindkét csoportban 

az MSt nagy része hiányzott, míg a globus pallidus érintetlen maradt. A nucleus 

accumbens szintén részben sérült a legtöbb állatban. Az álmőtött állatokban nem volt 

észrevehetı sejtpusztulás, ez alól csak a tő nyomán keletkezett szúrt csatorna volt 

kivétel.  

 

9. ábra:  
Az MSt léziók hisztológiai rekonstrukciója a 3. (bal oldal) és a 4. (jobb oldal) 
kísérletben. Az egyes léziók egymás fölé vetítve látszanak a frontalis síkú 
telencephalikus metszeteken. A koordináták Kuenzel és Masson (1988) sztereotaxikus 
atlaszához igazodnak. Az ’n’ a kísérleti állatok számát jelöli. N, neostriatum; E, 
ectostriatum; MSt, medialis striatum 
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3. kísérlet: Passzív ízelkerülés, operáns kondicionálás víz megerısítéssel 

Az MSt léziója nem károsította a memórianyom elıhívását sem a vízzel 

megerısített színdiszkrimináció, sem a passzív elkerüléses tanulás esetében (10. ábra). 

 

 

 

 

 

Két sorozat (összesen 7db próba) vízzel megerısített próba után mind a három 

kísérleti csoportban megemelkedett a kék színő gyöngyre történı csípések száma mind 

a jutalmazott: (szürke háttér: #1-4, #11-13 próbák), mind a késıbbi nem jutalmazott 

próbák (fehér háttér) során a 3. (#17, 20, 23, és 26 próbák) és a 4. napon is (#30, 33, 36, 

39, és 42 próbák). A pozitívan megerısített próbák során a csirkék folyamatosan 

csipegetéssel válaszoltak az azonnali víz jutalomra (ld. 10.A ábra). 

Az 1. csoportban (10.A ábra) az állatok nem kaptak semmiféle megerısítést az 

#5-10 próbák során, ennek megfelelıen a csirkék kevesebbet csíptek a zöld illetve sárga 

gyöngyökre. Ámbár a teszt próbák során egyik szín sem járt megerısítéssel, az 1. 

10. Ábra:  
Az MSt lézió nem befolyásolta a 
színes gyöngyökre korábbi 
asszociáción alapuló szelektív 
csipegetést. Sem a MeA tréninggel, 
sem a pozitív megerısítéssel, sem a 
megerısítés hiányával asszociált  
gyöngyök  színet nem felejtették el. 
Az MSt léziója károsította a 
posztoperatív megerısítést. A 10 
másodperces próba alatt érkezett 
csípések számának átlagát (±s.e.m.) 
ábrázoltuk. Az adatpontok színe az 
alkalmazott stimulus színét jelzi. Az 
árnyékolt terület a víz jutalommal 
megerısített próbák fölött látható. 
(A) A kontroll állatokat a kék 
gyöngy csipegetésére tréningeztük, 
vizet alkalmazva megerısítésként. 
A piros és sárga gyöngyöknél nem 
volt megerısítés.  
(B) Itt szintén kontroll állatokon 
azonos kezelést alkalmaztunk a 15. 
próbát kivéve, ahol a gyöngyöt 
MeA-ba mártottuk (piros szegély). 
(C) A B-vel azonos eljárás csak 
MSt ledált állatokon alkalmazva. 
Az MSt lézióját az elsı nap 
tréningjei és tesztjei után végeztük. 
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csoportba tartozó csirkék többet csíptek a kék, mint a sárga vagy zöld színő célpontokra. 

A 4. napon a csirkék fokozatosan egyre többet csipegettek az újonnan bemutatott piros 

gyöngyre, miután azt víz jutalommal erısítettük meg. Ez arra utal, hogy a pozitív 

megerısítés a 4. napon is hatásos eszköz a memória kialakításában. 

A 2. kísérleti csoportban (10.B ábra) a #15. próba során a pozitív megerısítés 

(víz, kék) mellett passzív ízelkerüléses tréninget (MeA, sárga) alkalmaztunk, ami a 

sárga szín szelektív elkerüléséhez vezetett a 3. és 4. napon végzett teszt próbák során. A 

kék gyöngyre leadott csípések száma továbbra is magas maradt. A posztoperatív tréning 

(4. nap, piros) során szintén hatásos volt víz megerısítés.  

 A 3. csoportban (10.C ábra), amelyben a léziót szenvedett csirkék voltak, mind a 

negatív (MeA, sárga), mind a pozitív (víz, kék) megerısítés hatására létrejött 

asszociáció megmaradt a lézió után is. A posztoperatív tréning (4. nap, piros) a ledált 

állatokra nem volt hatással: a vizes megerısítés ellenére fokozatosan egyre kevesebbet 

csíptek a piros gyöngyre. 

 A statisztikai elemzés különbségeket mutatott a három kísérleti csoport (10. ábra 

A, B, C) közt a teszt próbák során. Külön-külön Kruskal-Wallis tesztet használva a 

három színre a 3. napon (16.-28. próbák) a következı eredményeket kaptuk:  

Sárga (4db próba): p<0,001 (H=52,43, df=11) 

Zöld (5db próba): p<0,001 (H=17,64, df=14) 

  Kék (4db próba): N.S. (H=4,83, df=11) 

Hasonló tesztet végezve a 4. nap (#29.-43. próbák) eredményeire: 

Sárga (5db próba): p<0,001 (H=36,95, df=14) 

Zöld (5db próba): N.S. (H=0,37, df=14) 

  Kék (5db próba): N.S. (H=1,79, df=14) 

Mann-Whitney U post-hoc teszteket a fentieknek megfelelıen csak a sárga (3. és 

4. nap) és a zöld (3. nap) stimulusok esetében végeztünk, hogy kiderítsük, mely kísérleti 

csoportok különböznek egymástól az egyes próbákban mutatott csipegetésszámban. A 

következı próbák esetében találtunk szignifikáns különbséget: 

  Sárga: A vs. B: #18., 21., 24., 27. és 29. próbák 

   A vs. C: #18., 21., 24., 27. és 29. próbák 

Zöld:  A vs. B: #16. 

   A vs. C: #16. 

A ledált állatok viselkedése nem különbözött az azonos tréninget kapott 

kontrollokétól egyik szín esetében sem. A posztoperatív tréning (#44.-47. próbák) során 
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használt piros gyöngy esetében viszont más volt a helyzet. A Kruskal-Wallis teszt 

eredménye: 

Piros (4 próba): p<0,001 (H=31,45, df=11) 

 

A Mann-Whitney U post-hoc tesztekkel az A és C, valamint az B és C csoportok 

között a következı próbák esetében találtunk különbséget: 

  Piros:  A vs. C: #45., 46. és 47. próbák 

   A vs. C: #45., 46. és 47. próbák 

A csoportok között nem volt különbség az elsı olyan próba során, amikor a 

piros gyönggyel találkoztak (#44. próba). 
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4. kísérlet: Passzív ízelkerülés, operáns kondicionálás táplálék megerısítéssel 

Az MSt léziója nem okozott retrográd amnéziát a színdiszkrimináción alapuló 

táplálék megerısítéses SZABAD-TILOS (GO-NOGO) feladatok során. A ledált és az 

álmőtött állatok stimulusprezentáció alatt mutatott viselkedését a 11. ábra mutatja be. 

Az 11.A ábra azon próbák átlagos számát mutatja egy 10 próbából álló sorozat során, 

amiben a csirkék helyesen válaszoltak, a B ábra a stimulusprezentáció alatti csípések 

számát, míg a C ábra az elsı csípés latenciáját mutatja a prezentáció megkezdése után. 

A latenciaadatok természetesen csak a SZABAD (GO) próbákra vonatkoznak. A 

preoperatív tréning utolsó próbái során mindkét csoport helyesen válaszolt az esetek 

döntı többségében (11.A ábra.), és a SZABAD próbákban sokkal többször csíptek, mint 

a TILOS próbák alatt (11.B ábra). A jutalmazás nélküli, posztoperatív teszt próbák 

során szintén szelektív csipegetést mutatott mindkét csoport a SZABAD próbák alatt. A 

posztoperatív teszt SZABAD próbái során a kísérleti csoportok közt szignifikáns 

különbség volt a helyes válaszok mennyiségében (11.A ábra, Kruskal-Wallis teszt 

(KW), p<0,005, H=25,7, df=7) és a csípések számában is (11.B ábra, KW teszt, 

p<0,0001, H=41,6, df=7). Post-hoc Mann-Whitney U–tesztek (MW-U) különbséget 

mutattak ki a teszt SZABAD próbái során adott helyes válaszokban (11.A ábra, MW-U 

teszt, p<0,005, U=0,00, n1= n2=6) és szintén a SZABAD próbák alatt a csípések 

számában (11.B ábra, MW-U teszt, p<0,005, U=0,00, n1= n2=6). Ugyan a ledált csirkék 

kevesebbszer csíptek a teszt során, a helyes válaszaik aránya így is meghaladta a 80%-

os a-priori tanulási kritériumot (piros vonal a 11.A ábrán) és a csípések száma is 

meghaladta a TILOS próbák alatti csipegetésszámot (6. táblázat): 

6. táblázat: csípések számának összehasonlítása a SZABAD és TILOS próbák közt, 

Wilcoxon-teszt 

álmőtött állatok: P<0,05; Z=2,21; n=6 preoperatív tréning 

MSt ledált állatok: P<0,05; Z=2,20; n=6 

álmőtött állatok: P<0,05; Z=2,21; n=6 posztoperatív tréning 

MSt ledált állatok: P<0,05; Z=2,20; n=6 
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11. ábra:  
Az MSt léziója nem 
befolyásolta a vizuális me-
mórián alapuló szelektív 
csipegetést, de károsította az 
új stimulus megerısítését. 
Az ábrán a helyes válaszok 
(csípés a SZABAD és nincs 
csípés a TILOS próbákban) 
számát (A), a csípések szá-
mát próbák alatt (B) és az 
elsı csípés latenciáját (C) 
ábrázoltuk. 
A preoperatív tréning és 
teszt során minden szakasz 
10 SZABAD és 10 TILOS 
próbát tartalmazott 
pszeudorandom sorrendben. 
A posztoperatív tréning 
során 20 egymást követı 
SZABAD próbát osztottunk 
fel két szakaszra (1-10., 11-
20.). 
(A) A helyes válaszok 
számának átlaga (±s.e.m.)   
szakaszonként. A piros vo-
nal a tanulási kritériumot 
jelenti (8 helyes válasz 10 
próbából)  
(B) A csípések számának 
átlaga (±s.e.m.).  
Az A és B ábrákon 
szignifikáns különbség volt 
a ledált és az álmőtött ál-
latok közt a teszt SZABAD 
és a poszt-operatív tréning 
11-20. próbái során. 
(C) Az elsı csípések laten-
ciáinak átlaga (±s.e.m.) a 
stimulusprezentáció kezde-
tét követıen próbánként áb-
rázolva. 
A két csoport között 
szignifikáns különbség csak 
a 14-20. próbák során volt 
tapasztalható. 
A piros nyilak a lézió idejét 
jelölik. 
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A fentiek alapján a lézió nem befolyásolta a már kialakult memórianyomokat. A 

posztoperatív tréning során azonban a ledált állatok jóval kevesebb helyes választ adtak, 

és kevesebbet csíptek az új, táplálékkal megerısített stimulusokra, mint az álmőtött 

állatok. A 20 egymást követı próbát két 10 próbából álló intervallumra osztottuk, 

amelyeket a preoperatív tréninghez és teszthez hasonlóan értékeltünk ki.  Az elvégzett 

KW teszt különbséget mutatott a négy adatcsoport között a helyes válaszok számában 

(11.A ábra, KW teszt, p<0,05, H=10,3, df=3) és a csípések számában is (11.B ábra, KW 

teszt, p<0,005, H=13,8, df=3). A MW-U tesztek alapján a helyes válaszok arányában a 

11-20. próbák között adódott különbség a mőtött és álmőtött állatok közt (11.A ábra, 

MW-U teszt, p<0,01, U=2,00, n1= n2=6). A csípések számában szintén csak a 11-20. 

próbák különböztek (11.A ábra, MW-U teszt, p<0,005, U=0,00, n1= n2=6). Ez alapján 

az MSt léziója megakadályozta az új stimulus és a táplálék megerısítés között 

kialakítandó asszociációt. 

 A latenciák alapján is a fenti következtetés vonható le (11.C ábra). A preoperatív 

tréning fázisban nem volt különbség a ledált és az álmőtött állatok közt (11.C ábra, KW 

teszt, N.S., H=15,96, df=19). Hasonlóképpen nem adódott különbség a poszt-operatív 

tesz fázisban sem (11.C ábra, KW teszt, N.S., H=22,81, df=19). A poszt-operatív 

tréning alatt azonban a ledált állatok sokkal nagyobb latenciával csíptek, mint az 

álmőtöttek, különösen a tréning második felében (11.C ábra, KW teszt, 1-10. próbák: 

N.S., H=18,46, df=19; 11-20. próbák, p<0,0001, H=75,61, df=19). A post-hoc MW-U 

tesztek megmutatták, hogy a tréning végén a 14-20. próbákban a két csoport 

szignifikánsan különbözik egymástól (a 11.C ábrán csillaggal jelölve). A tréning elején 

(1-5. próbák) is látszik némi különbség a ledált és álmőtött állatok közt, de ez nem volt 

szignifikáns. 

 

2.2.4. Következtetések 

 

Az MSt szerepe a passzív ízelkerüléses tanulásban és a pozitív megerısítéses operáns 

kondicionálásban (3. és 4. kísérlet): 

Fiatal csirkék képesek voltak párhuzamosan megtanulni és elkerülni egy rossz 

íző stimulust, míg a pozitívan megerısített stimulusokra megnövekedett csipegetési 

gyakorisággal válaszoltak. A semleges stimulusok iránti kezdeti érdeklıdésük 

megerısítés hiányában folyamatosan csökkent, egyre kevesebbet csipegették azokat. 

Ezt egy habituációs folyamatnak tudtuk be. Egy korábbi léziós kísérlettel (Izawa et al., 
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2001) összhangban megállapíthatjuk, hogy az MSt bilaterális léziója nem károsítja a 

memorizált vizuális stimulusokon alapuló szelektív csipegetést, de megakadályozza az 

újabb asszociációt. Az új stimulus csipegetést váltott ki, de a ledált állatokban a pozitív 

megerısítés hatástalannak bizonyult, így hasonló habituációs mintázatot mutattak, mint 

a semleges stimulusok esetén. Ez alapján úgy tőnik, a habituációs tanulás is végbemegy 

az MSt hiányában. Sem az alkalmazott megerısítés típusa (pozitív vagy negatív, víz 

vagy táplálék), sem a csirkék kora (3-4 nap, 7-9 nap) nem befolyásolta a lézió 

hatástalanságát a korábban rögzült asszociációkra. Az MSt léziójáról korábban azt írták 

le, hogy retrográd amnéziát okoz passzív ízelkerüléses tréninget követıen (Gilbert et al, 

1991).  Egy fontos különbség a korábbi vizsgálatokhoz képest, hogy a dolgozatban 

ismertetett iboténsav által kiváltott kémiai léziót használtunk, ami csak az MSt-ben lévı 

sejteket pusztította el, de az átmenı idegrostokat érintetlenül hagyta. Ezzel szemben 

Gilbert és munkatársai (1991) rádiófrekvenciás léziógenerátort használtak, ami a léziót 

hıhatás útján éri el, így az idegrostokat is károsítja. Könnyen elképzelhetı, hogy egy 

fontos az MSt-n keresztülfutó neurális kapcsolatot így tönkretéve elıidézték a memória 

elıhívásának képtelenségét. További különbség, hogy az eredetileg egynapos korban 

végzett egypróbás passzív elkerüléses tanulást kísérletünkben a harmadik napon 

végeztük, és elıtte intenzív víz megerısítéses operáns kondicionáláson mentek 

keresztül az állatok. Az általunk végzett léziók is kissé ventromediálisabban 

helyezkedtek el, mint a korábbi vizsgálatokban. Mindezen különbségeket figyelembe 

véve sem tartható az a korábbi álláspont, hogy az MSt a memória tárhelye lenne (Rose, 

1991; Patterson et Rose, 1992). 

Egy korábbi elektrofiziológiai vizsgálatban két különbözı neuronpopulációt 

azonosítottak az MSt-ben. Az egyik az aktuálisan elfogyasztott jutalmat kiértékelı, a 

másikat pedig a várható jutalmat elırejelzı neuronok alkották (Yanagihara et al., 2001). 

A jutalmat kiértékelı neuronok koncepciója összefér a léziók eredményeivel, hiszen a 

ledált állatok többé nem voltak képesek új stimulusokat a jutalommal asszociálni 

valószínőleg azért, mert a jutalom nem volt hatásos többé. Az MSt ilyen „belsı” 

jutalmazó funkciója összhangban van a korábbi emlısökön végzett vizsgálatokkal 

(Norgren et al., 2006; Wise, 2006; DiChiara et Bassero, 2007), valamint azzal, amit a 

csirke MSt és a dopaminerg rendszer (az idegrendszer „jutalmazó transzmittere”) 

kapcsolatáról tudunk (Stewart et al., 1996; Csillag, 1999). Másrészrıl, a jutalom 

elırejelzı neuronok feltételezett funkciójának ellentmond a jelen vizsgálat. Nem 
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érthetı, hogyan tudják a csirkék szelektíven kiválasztani a jutalmazott színt, ha az 

elırejelzést kiiktattuk az MSt léziójával.  

Egy lehetséges magyarázat, hogy az MSt nem csak nem tárhelye a memóriának, 

de ráadásul a jutalom elırejelzés is redundáns módon, több helyen reprezentálódik az 

agyban. Ha ez az igazság, akkor jutalom elırejelzı neuronok kimutatását várhatjuk az 

agy más az MSt-vel kapcsolatban álló területein is. Valóban, Aoki és mtsai. (2003) 

kimutatták, hogy az arcopalliumban, a passzív elkerüléses tanulással összefüggı, egy 

másik kulcsfontosságú területen is találhatók jutalommal összefüggésben tüzelı 

neuronok. 

Azt sem zárhatjuk ki, hogy a predikciós hiba (Schultz, 2006) kódolását végzik a 

jutalom elırejelzı és a jutalom kiértékelı neuronok, és ennek hiányában az állatok 

képtelenek voltak tanulni. 

Egy másik magyarázat, hogy az idegsejtek aktivitása a viselkedés és a vele 

összefüggı döntéshozatal egy másik aspektusát kódolja. Ilyen aspektus lehet az a 

várható idıtartam, ami a stimulus érzékelésétıl jutalom megérkezéséig telik el, így nem 

a jutalmat jelzi elıre, hanem a megszerzéséhez szükséges idıt. Mivel az általunk 

alkalmazott tesztben a csirke által hozott döntésekhez erre az információra nem volt 

szükség, így nem is várhattuk, hogy az MSt-lézió lehetséges hatását kimutassuk. Erre a 

következı kísérleteink voltak alkalmasak.  
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2.3 Az MSt szerepe a jutalom nagyságának és idıbeli távolságának megbecslésében 

 

2.3.1 A kísérletek céljai 

Miután a 3. és 4. kísérletekben alátámasztottuk azt a hipotézist, hogy az MSt 

nem szükséges a táplálkozással összefüggı vizuális memória tárolásához, 

megvizsgáltuk, hogy a stimulusok illetve a jutalom milyen más aspektusait kódolhatják 

a jutalom elırejelzı neuronok (Yanagihara et al., 2001). Munkahipotézisünk szerint két 

ilyen lehetséges faktor volt: a stimulus alapján várható nyereség (ezt a jutalom 

mennyiségével befolyásoltuk), illetve az elfogyasztásának költsége (ezt az operáns 

viselkedés és a jutalom közötti idıbeli távolsággal modelleztük) az 5. és 6. kísérletben.  

Az 5. kísérletben az állatoknak két egyszerre prezentált eltérı színő gyöngy 

közül kellett választaniuk. A 6 vs. 1 csoportban (7. táblázat) a piros szín 6 db , míg a 

sárga szín 1 db táplálékszemcsét eredményezett. A kék nem járt jutalommal. A 

stimulusok színét és a jutalom mennyiségét operáns kondicionálás során tanítottuk meg 

az állatoknak. A tréning során a csirkék mindig egy jutalmazott (piros vagy sárga) és 

egy nem jutalmazott (kék) gyöngy közül választottak. Arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy képesek-e a csirkék a nagyobb várható jutalmat jelentó stimulust 

kiválasztani, ezért a tesztek során az addig nem alkalmazott piros-sárga 

stimuluskombinációt alkalmaztuk. Azt megvizsgálandó, hogy van-e esetleg a színnek 

önmagában hatás a választásra, egy másik csoportban a piros színhez rendeltük az 1 és a 

sárgához a 6 táplálékszemcsét, míg egy harmadik csoportban mindkét szín 6 szemcsét 

ért. 

A 6. kísérletben ugyanezt a protokollt alkalmaztuk, de négy kísérleti csoportot 

hoztunk létre, amelyekben a nagyobb jutalmat jelentı stimulus visszavonása és a 

jutalom megérkezése között eltelt idıt 0, 1, 2 és 3 másodpercben határoztuk meg. Ezzel 

arra kerestük a választ, hogy a csirkék inkább az azonnali, de kisebb, vagy a késıbbi, de 

nagyobb jutalmat választják-e. A tréning után léziókat végeztünk a MSt caudalis és 

rostralis részén, hogy megvizsgáljuk, szükséges-e ez az agyterület a jutalom 

mennyiségének és késleltetésének reprezentációjához.  
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2.3.2 Anyag és módszerek 

 

5. kísérlet: A jutalom nagyságának szerepe csirkék választásában 

Ebben a kísérletben arra voltunk kíváncsiak, hogy képesek-e a csirkék két 

stimulus közül választani az alapján, hogy melyikhez társul nagyobb mennyiségő 

jutalom. 

A kísérleti állatok:  

A kísérletekben frissen kikelt Cobb fajtájú házicsirkéket (Gallus gallus 

domesticus) használtunk. A megtermékenyített tojásokat egy helyi szállítótól szereztük 

be, és azokat saját laboratóriumi keltetınkben inkubáltuk 37-38 fokon a kikelésig. 

Kikelés után a csirkék egy sötét, szabályozott hımérséklető és páratartalmú helyiségbe 

kerültek. 24 óra elteltével a helyiséget fehér fénnyel világítottuk meg napi 12 órára. Itt a 

csirkék 28x18 cm alapterülető, 18 cm magas átlátszó mőanyagdobozokba kerültek. A 

táplálék (ırölt starter táp) és a víz ad-libitum hozzáférhetı volt a csirkék számára. A 

kelés utáni hatodik naptól kezdve a csirkék napi 3,7g kölest kaptak táplálékként. A víz 

továbbra is ad-libitum hozzáférhetı volt. A csirkék mindegyik kísérleti csoportban 10-

20 perc alatt elfogyasztották a napi táplálékot, még a ledált állatok sem mutattak 

csökkent táplálkozási motivációt. A csökkentett étrend nem vezetett megnövekedett 

sztereotípiához, sem hiperagresszív viselkedéshez. 

A viselkedési kísérletek helyszíne 

A viselkedéstesztre egy 19x33 cm-es, 35 cm magas szabályozott hımérséklető 

(28-30 oC) dobozban került sor. A doboz belsejét egy 25 w teljesítményő fehér fényő 

wolframizzóval világítottuk meg. Az állatok viselkedését egy sötétített plexiüveg 

ablakon keresztül kísértük figyelemmel, mely tükrözıdésénél fogva megakadályozta, 

hogy a csirkék kiláthassanak a sötét helyiségbe, ahol a megfigyelı tartózkodott. A 

stimulusként használt színes 4 mm átmérıjő mőanyag gyöngyöket a doboz egyik 

oldalfalán, a padlótól 4 cm-re fúrt két lyukon keresztül prezentáltuk. Ezek egymástól 3 

centiméternyire helyezkedtek el. A gyöngyök egy átlátszó mőanyag csıre voltak 

ragasztva, és prezentációjuk pontos idejét és hosszát egy megfelelıen programozott 

mikro robot (RCX 1.0, Robotics Invention System, LEGO Co.) segítségével 

szabályoztuk. A gyöngyök alatt 1,5 cm-el egy köles adagoló volt, amely 6 vagy 1 szem 

köleshez juttatta az állatot a stimulusokra adott megfelelı válaszok esetén. Az adagolót 

is Lego robottal vezéreltük. 
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A viselkedésteszt:  

Az 5. kísérlet során egy késleltetett választási feladatot alkalmaztunk. Színes 

gyöngyöket prezentáltunk párban maximum 1,5 másodpercig, ami alatt a csirke 

egyetlencsípéssel választott a két stimulus között. (12.ábra) 

 

 

A csípés után mindkét gyöngy visszahúzódott, és a választásnak megfelelıen a 

csirke vagy nem kapott jutalmat, vagy ha kapott, akkor az lehetett 6, illetve 1 darab 

kölesmag. Az operáns viselkedés (csípés) és a jutalom között eltelt idı kb. 0,16 mp volt, 

ez az idı az adagoló mechanikai késlekedésébıl adódott. Ezt a késlekedést 

vizsgálatainkban elhanyagolhatónak tekintettük, és a továbbiakban nem jelöljük. Az 

egyes színekért járó jutalom kísérleti csoportonként különbözött (7. táblázat). 

7. táblázat. Az egyes színekért járó jutalom a különbözı csoportokban. 

 Stimulus színe: kék piros sárga 

Kísérleti 

csoportok 

Késleltetés 

(mp) 

Az egyes színekért járó jutalom (db köles) 

6/6 csoport (n=8) 0 0 6 6 

6/1. csoport 

(n=10) 

0 0 6 1 

1/6 csoport (n=7) 0 0 1 6 

 

 Némi szoktatási idıszak után a csirkéket megtanítottuk, hogy két prezentált 

stimulus közül válasszanak, hogy jutalomhoz jussanak. Három párosítást használtunk a 

tréning során: kék/kék, kék/piros és kék/sárga. A különbözı színek egyforma 

valószínőséggel, de véletlenszerően szerepeltek a jobb- illetve baloldalon. A próbák 

között eltelt idı 20-30 mp volt. 6 kék/piros, 6 kék/sárga és 12 kék/kék próba alkotott 

egy blokkot, ami így 24 próbát tartalmazott véletlenszerő sorrendben. 

12. ábra:  
A választási feladat protokollja, 
a tréning során mindig két 
stimulust prezentáltunk 
egyszerre (1. és 2. stimulus). 
Miután az állat csípett (piros 
nyíl), a stimulusokat 
visszavontuk, és azonnali 
megerısítést alkalmaztunk 
(jutalom) 
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 A kikelés utáni hetedik napon 3, a nyolcadikon 4, a kilencediken pedig 2 tréning 

blokkra került sor. Helyes válasznak tekintettük, ha a csirke nem csípett a kék/kék 

próbák során, de a jutalmazott színekre (sárga és piros) rácsípett a kék/piros és 

kék/sárga próbák alatt. A helytelen válasz a próba megismétlését vonta maga után. 

Azokat a csirkéket, amelyeknek a 9. napon levı két blokk során bármelyik próbatípusra 

adott válaszainak több mint 10 százaléka helytelen volt, kizártuk a vizsgálatból. Az 5. 

kísérlet során mindegyik állat teljesítette a tanulási kritériumot. Ezután egy 

(preoperatív) teszt blokk következett, amelyben 20 kék/kék, 5 kék/sárga, 5 kék/piros és 

újdonságként 10 piros/sárga próba kapott helyet. A teszt során a helytelen válaszok nem 

eredményezték a próba megismétlését.  

 

6. kísérlet: Az MSt szerepe a jutalom nagyságának és idıbeli távolságának 

megbecslésében 

Az állatok, a kísérleti beállítás és tréning blokkok alapvetıen megegyeztek az 5. 

kísérletben bemutatottakkal (13.A ábra) de itt a különbözı színek minden csoportban 

azonos mennyiségő jutalommal jártak (8. táblázat). Ebben a kísérletben az operáns 

viselkedés és a jutalom közötti késleltetés választásra való hatására voltunk kíváncsiak, 

így a kísérleti csoportok között ebben volt az elsıdleges különbség (8. táblázat). 

8. táblázat: Az egyes színekkel járó késleltetés a különbözı kísérleti csoportokban. 

 Stimulus színe: kék piros sárga 

Kísérleti 

csoportok 

Jutalom 

mennyisége(db): 

0 6 1 

D0 csoport (n=11) - 0 0 

D1 csoport (n=16) - 1 0 

D2 csoport (n=16) - 2 0 

D3 csoport (n=11) 

Késleltetés (mp): 

- 3 0 

 

A preoperatív tréning (13.B ábra, pre-operatív fázis) után ki kellett zárnunk 3 

állatot, mivel nem feleltek meg a tanulási kritérumnak (90%); a fenti táblázatban ezek 

az állatok már nem szerepelnek.  

 A kilencedik napon, a teszt blokk után kb. 3 órával minden kísérleti csoportot 

felosztottunk, és léziós vagy kontroll operációnak vetettük alá. Az operáció után 

hozzávetıleg 36 órával, amikorra az állatok felépültek a mőtét okozta 
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mellékhatásokból, hat tréning blokkot teljesítettek. Ezekbıl négyet a 11. és kettıt a 12. 

napon. A tréning blokkok azonos protokoll szerint épültek fel, mint azt a preoperatív 

tréning során már láthattuk (13.B ábra, poszt-operatív fázis). A posztoperatív tréningre 

azért volt szükség, mert egy elıvizsgálatból kiderült, hogy a mőtétnek és a 

lábadozásnak megfelelı 36 órás kihagyás után, 0 mp késleltetést alkalmazva, a csirkék 

kb. fele rosszabbul teljesített mind a kék/kék, mind a sárga/piros tesztekben. Az állatok 

hajlamosak voltak a hozzájuk közelebbi gyöngyre csípni, ami arra utalt, hogy nem a 

szín alapján választottak. A posztoperatív tréning azonban lecsökkentette a helytelen 

válaszok arányát.  

A 12. napon a csirkéket újra teszteltük a preoperatív teszthez hasonlóan, hogy 

megvizsgáljuk a lézió hatását a piros/sárga választásokra különbözı késleltetési idık 

mellett (13.B ábra). Azért, hogy megvizsgáljuk a csirkék azon képességének épségét, 

mely segítségével képesek a nagyobb jutalmat jelentı stimulust választani, hat tréning 

blokkon keresztül (négy a 12., és kettı a 13. napon) a jutalom késleltetését minden 

csoportban 0 másodpercre állítottuk mind a sárga, mind a piros stimulus esetén (13.B 

ábra, késleltetésmentes fázis). A stimulusokhoz tartozó jutalom mennyisége nem 

változott. Ezután leteszteltük az állatokat két, piros/sárga próbákat tartalmazó, teszt 

blokk során, ahol a késleltetés szintén 0 másodperces volt. 

Azt megvizsgálandó, hogy a csirkék mőtét után képesek-e új asszociációk 

rögzítésére, két új stimulust vezettünk be a kelés utáni 13. napon (13.B ábra, új tréning 

fázis). A csirkék felénél a zöld színő gyöngy 6 szem jutalmat jelentett, míg a fekete nem 

eredményezett jutalmat. A csirkék másik felénél a stimulusokat fordítva alkalmaztuk 

(zöld: 0, fekete: 6). Az új tréning során nem használtunk jutalmazatlan prezentációkat 

(fekete/fekete vagy kék/kék), és a próbákat nem blokkokban, hanem folyamatosan 

végeztük addig, amíg az állat 6 egymást követı helyes választ adott. A két szín jobb és 

bal oldali prezentációja ebben az esetben is kiegyenlített random sorrendben történt, és a 

helytelen válasz (csípés a nem jutalmazott színre) itt is a próba megismétlıdését 

eredményezte. A 6 helyes válaszhoz szükséges próbák és a helytelen válaszok számával 

jellemeztük az egyes csoportok tanulási képességét. A tréning utáni napon (14. nap) 12 

teszt próba során megvizsgáltuk, hogy a kialakult asszociációk továbbra is fennállnak-e. 

A teszt során nem ismételtük meg a helytelen válasz után a próbát. 
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Végül egy további tesztben megvizsgáltuk a mőtétek hatását a csirkék 

vizuomotoros koordinációjára. A teszt során megmértük, hogy egy csirke 5 szem kölest 

hány csípéssel fogyaszt el három próba átlagában. Ez a teszt a táplálkozáshoz szükséges 

csípések pontosságát méri. 

 

Operáció és hisztológiai rekonstrukció: 

A 9. napon minden csoportból kiválasztottunk 6 állatot, amelyekben a caudalis 

MSt-t (cMSt) iboténsavas lézióval bilaterálisan kiirtottuk. A D1 és a D2 csoportból 

további 5-5 állatban a rostralis MSt-t (rMSt) ledáltuk. A többi állaton álmőtétet 

végeztünk, mely során ugyanúgy jártunk el, mint a léziókor, csak az iboténsav 

injektálását hagytuk el. A kísérlet végeztével hisztológiai módszerekkel rekonstruáltuk a 

léziók méretét. Az operáció és a hisztológiai rekonstrukció részleteirıl ld. az F2.3 

függeléket.  

 

13. ábra:  
(A) A választási feladat 
protokollja. A tréning során 
mindig két stimulust 
prezentáltunk egyszerre (1. 
és 2. stimulus). Miután az 
állat csípett (piros nyíl), a 
stimulusokat visszavontuk, 
és 0,1,2 vagy 3 másodperc 
késleltetéssel megerısítést 
alkalmaztunk (jutalom) 
(B) a próbák során használt 
stimuluspárok illetve a 
hozzájuk tartozó jutalom 
mennyisége, és az egyes 
csoportokban alkalmazott 
késleltetés ideje a kísérlet 
fázisaiban. 
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2.3.3 Eredmények  

5. kísérlet: A jutalom nagyságának szerepe csirkék választásában 

Az egyik csoportban a piros gyöngy megcsípése 6, a sárga 1 darab kölesszem 

jutalomhoz vezetett (6 vs. 1 csoport, n=10). A második csoportban mindkét szín 6 (6 vs. 

6. csoport, n=8), míg a harmadik csoportban a piros 1, a sárga 6 szem jutalommal járt (1 

vs. 6. csoport, n=7). A kék gyöngy nem járt semmiféle jutalommal. A tréning végére a 

sárga-kék, illetve a piros-kék választások során minden csirke minden próbában a 

jutalmazott színt részesítette elınyben a nem jutalmazott kékkel szemben (14.A ábra). A 

kék-kék próbák során a csirkék nem csíptek egyik gyöngyre sem. 

 

14. Ábra:  
(A) Az egyes választások számának átlaga a teszt próbák során a piros/kék és sárga/kék 
stimulusokat alkalmazó próbák során. Az adatok a 6 vs. 1 (fehér), a 6 vs. 6 (fekete) és 
az 1 vs. 6 (szürke) csoportokból származnak. Minden csirke minden esetben a piros 
vagy sárga stimulust választotta a kékkal szemben.  
(B) A pirosat választó csirkék százalékos megoszlása a 10 piros/sárga teszt próba során 
(C) A piros választások száma a 10 próbából csirkék között átlagolva (±s.e.m.). 
Mindegyik csoport szignifikánsan különbözött a két másiktól (p<0,001).  
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A teszt során a sárga és piros szín között kellett választaniuk a csirkéknek. 

Fontos megjegyezni, hogy korábban ezzel a kombinációval sohasem találkoztak, mivel 

a tréning során a piros illetve a sárga szín csak a jutalommal nem járó kékkel párosítva 

fordult elı. A 6 vs. 1 csoport a piros gyöngyöt preferálta, míg az 1 vs. 6 csoport a sárgát. 

Az egyformán jutalmazott 6 vs. 6 csoport véletlenszerően választott a piros-sárga 

gyöngyök közül. Azon csirkék százalékos megoszlása, amelyek a piros gyöngyöt 

választották, a 14.B ábrán láthatóak. A pirosat választók aránya nem változott a 10 

tesztpróba során, így kizárhatjuk annak a lehetıségét, hogy a nagyobb jutalmat jelentı 

szín iránti preferenciát a tesztek során tanulták meg a csirkék. A 14.C ábrán a piros 

választások számának átlagát ábrázoltuk a tíz próba során. A három csoportot egyutas 

ANOVA-val hasonlítottuk össze (F=102,88, p<0,001). A post-hoc tesztek páronként 

szignifikáns különbséget mutattak mindhárom csoport között (p<0,001). 

 

6. kísérlet: Az MSt szerepe a jutalom nagyságának és idıbeli távolságának 

megbecslésében 

Ebben a kísérletben arra kerestük a választ, hogy a jutalom idıbeli távolsága az 

operáns választól (csípés) mennyiben befolyásolja a csirkék választását. 

Hisztológia: 

A célzott iboténsav léziók megbízhatóan kiirtották az MSt megfelelı részeit (15. 

ábra). A léziókat egy caudalis (cMSt, A9.2–A11.0) és egy rostralis (rMSt, A 10,4-

A12,2) csoportra osztottuk a Kuenzel és Masson (1988) féle agyatlasz alapján. A lézió 

mérete a két csoportban hasonlóan alakult. A jobb és bal MSt léziója között nem 

találtunk szignifikáns méretbeli különbséget a csoportok egyikében sem (páros t-próba, 

0,768>p>0,324). A léziók méretérıl és a csoportok közti különbségekrıl a 9. táblázat ad 

tájékoztatást.  

Habár a cMSt léziók nagyobbnak tőntek a rMSt lézióknál, statisztikailag 

szignifikáns különbséget nem találtunk. A cMSt a nucleus accumbens (Ac) rostralis 

részére is kiterjedt, azonban az Ac lézió pontos méretét nem tudtuk megállapítani, mivel 

a Nissl-festett metszeteken a nevezett mag határa nem megállapítható (Bálint et Csillag, 

2007). A globus pallidus es a lateralis striatum minden esetben érintetlen maradt. A 

mőtét utáni rövid felépülési idıszak végére mind a ledált, mind a kontroll állatok 

aktívan táplálkoztak, és nem mutattak semmiféle hypoaktivitást (ellentétben a nagyobb 

léziókat alkalmazó 4. kísérlettel). Általánosan elmondható, hogy a mőtött állatok 

ébersége és táplálkozási motivációja nem változott. 
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15. ábra: 
(A) Iboténsav okozta MSt léziók hat kísérleti csoportban. Az a-d oszlopok a négy 
caudalis MSt (cMSt) irtott, az e-f oszlopok a két rostralis MSt (rMSt) irtott csoportot 
jelölik. Az egyes léziók egymás fölé vetítve látszanak a frontalis síkú telencephalikus 
metszeteken. A koordináták Kuenzel és Masson (1988) sztereotaxikus atlaszához 
igazodnak. Ac, nucleus accumbens; E, entopallium; MSt, medialis striatum; N, 
nidopallium 
(B) Reprezentatív fénymikroszkópos felvételek egy álmőtött (a) és egy ledált (b) csirke 
Nissl festett cMSt régiójáról. A szaggatott vonal a ledált terület határát jelzi (b). A 
négyszögekben látható területek nagyobb nagyítással láthatóak a c és d képeken. 
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9. táblázat: A léziók mérete és a helyes válaszok aránya a tesztek során.  

A piros-sárga próbák eredményeit ld. a 16. ábrán.  

a:egyutas ANOVA 
b:Kruskal-Wallis teszt 

 

A cMSt  léziójának hatásai: 

A cMSt-ledált állatok türelmetlenné váltak, és elınyben részesítették a kisebb, 

de azonnali jutalmat a nagyobb, de késıbbi jutalommal ellentétben, mindezt úgy, hogy 

megırizték az asszociációt a stimulus színe és a hozzá tartozó jutalom mennyisége 

között. A nagyobb jutalom választásának arányát hasonlítottuk össze a piros-sárga 

próbák során a kontroll és a cMSt-ledált állatok között (16.A,B ábra). A post-hoc 

öszzehasonlításokat az azonos késleltetéssel jutalmazott csoportok között végeztük el. 

A preoperatív teszt során a kétutas ANOVA nem mutatott szignifikáns 

interakciót a csoportok, illetve a késleltetés ideje között, viszont az utóbbi önmagában 

szignifikáns hatásnak bizonyult (F=42,98; p<0,0001). A csoportnak (kontroll vagy 

cMSt-ledált) nem volt szignifikáns hatása (F=0,278; N.S.). Levonhatjuk tehát a 

következtetést, miszerint a csirkék annál kevesebbszer választották a nagyobb 

jutalommal járó piros gyöngyöt, minél nagyobb késleltetéssel juthattak hozzá. A többi 

teszt próba eredményét (kék-piros, kék-sárga, kék-kék) a 9. táblázatban foglaltuk össze; 

ezek során sem találtunk különbséget a csoportok közt. 

 Pre-operációs fázis Poszt-operációs fázis Késleltetés nélküli fázis 
csoport n lézió mérete 

(mm3) 
piros
-kék 

sárga-
kék 

kék-kék piros
-kék 

sárga-
kék 

kék-kék piros-
kék 

sárga-
kék 

kék-kék 

D0 cMSt 6 3,57±0,51 100 100 99,2±0,83 100 100 98,3±1,05 - - - 
 álmőtét 5 - 100 100 98,0±2,00 100 100 96,0±1,87 - - - 
D1 cMSt 6 2,41±0,27 100 100 96,7±2,11 100 100 97,5±1,71 100 100 98,3±1,05 
 álmőtét 5 - 100 100 99,0±1,00 100 100 99,0±1,00 100 100 98,1±1,22 
 rMSt 5 2,02±0,30 100 100 97,0±2,00 100 100 97,0±2,00 100 100 95,0±2,24 
D2 cMSt 6 2,61±0,31 100 100 95,8±1,54 100 100 98,3±1,67 100 100 100 
 álmőtét 5 - 100 100 98,0±2,00 100 100 99,0±1,00 100 100 99,0±1,00 
 rMSt 5 2,07±0,23 100 100 95,0±1,58 100 100 93,0±2,55 100 100 95,0±2,58 
D3 cMSt 6 2,97±0,49 100 100 96,7±1,67 100 100 97,5±1,71 100 100 96,7±1,67 
 álmőtét 5 - 100 100 96,0±2,45 100 100 97,0±2,00 100 100 99,0±1,00 
Statisztika:  NS   NS   NS   NS 
   F=2,38; d.f.=5a  H=7,06; d.f.=9b  H=8,09; d.f.=9b  H=9,13;d.f.=7b 
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A posztoperatív tesztek során a cMSt csirkék türelmetlenné váltak: az analízis 

interakciót fedett fel a csoport és a késleltetés között (16.B ábra; F=9,64; p<0,0001), 

megmutatva, hogy a cMSt-ledált csirkék a kontroll állatoknál szignifikánsan egyre 

kevesebbszer választották a nagyobb jutalmat, ahogy a késleltetés egyre nıtt (16.B 

ábra).  A páronkénti post-hoc tesztek szerint a két csoport között 1 illetve 2 

másodperces késleltetésnél adódott szignifikáns különbség (p<0,01). Mindkét csoport 

egyformán jól teljesített a késleltetés nélküli szituációban, ami arra utal, hogy a több 

jutalommal járó gyöngyöt nem általában, hanem a késleltetés függvényében utasítják el 

az állatok. A három másodperces késleltetés esetén szintén nem volt különbség a cMSt-

ledált és a kontroll csoport között. A többi próbatípusban mindkét csoport egyaránt jól 

teljesített, statisztikai különbség nem volt köztük (9. táblázat). A késleltetés nélküli teszt 

során a csirkék minden csoportban a nagyobb jutalmat választották attól függetlenül, 

hogy korábban mekkora késleltetést alkalmaztunk. Kétutas ANOVA-val nem 

16. ábra:  
Az MSt léziók hatása a piros (nagy késleltetett jutalom) és a sárga (kisebb azonnali jutalom) 
közötti választásra. Az adatpontok azt mutatják, hogy hányszor választották a piros 
stimulust a csirkék átlagosan (±s.e.m.)  tíz próba alatt. Az ordináta a késleltetést mutatja.  
(A) A négy különbözı álmőtött csoportban (1,2,3 és 4 mp késleltetés) a hoszabb késleltetés 
kisebb eséllyel eredményezte a piros stimulus választását a preoperatív (fehér körök) és a 
posztoperatív (fekete körök) tesztek során. Ha késleltetés nélkül újra-tréningeztük az 
állatokat (szürke körök), az összes állat a piros színt (nagyobb jutalmat) választotta, ami azt 
sugallja, hogy a jutalom mennyisége és a szín közti asszociáció nem sérült.  
 (B) A négy cMSt ledált csoportban a posztoperatív teszt eredményei különböztek a 
preoperatív tesztétıl de csak ha késleltetést alkalmaztunk. A csirkék türelmetlenné váltak, és 
a kisebb azonnali jutalmat választották. Miután újra-tréningeztük az állatokat késleltetés 
nélkül, azok a nagyobb stimulust választották, ezzel arra utalva, hogy a jutalom 
mennyiségén alapuló színdiszkriminációs képességük nem sérült. 
(C), A két, rMSt ledált csoport csirkéi nem mutattak türelmetlenséget a lézió után. A 
késleltetés megszőntetése itt is a nagyobb jutalom választását okozta. 
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mutatkozott iterakció ((F=0,73; N.S.), és a két faktornak sem volt szignifikáns hatása 

(csoport: F=1,69; N.S.; késleltetés: F=0,796; N.S.). Az azonnali, nagyobb jutalom tehát 

elég hatásos volt ahhoz, hogy egy rövid tréning után megváltoztassa a cMSt ledált 

csirkék választását. Itt is, mint az összes eddigi tesztben, a többi próbatípusban a csirkék 

következetesen a jutalmazott színt választották. 

 

Az rMSt léziójának hatásai: 

Az elızıekkel ellentétben az rMSt léziója nem okozott türelmetlen választást 

(16.C ábra).  

A preoperatív teszt során a rMSt-ledált állatok az azonos késleltetéssel 

tréningezett kontroll állatokhoz hasonló választást mutattak. Nem volt interakció a két 

hatás között (kétutas ANOVA: F=0,21; N.S.), és a csoportnak sem volt hatása (F=0,024; 

N.S.). Szignifikáns hatása volt viszont a késleltetés idejének (F=6,80; p=0,019) 

A posztoperatív tesztben szintén volt hatása a késleltetésnek (16.C ábra; F=17,6; 

p<0,001), a csoporttal (F=0,145; N.S.) és az interakcióval ellentétben (F=1,31; N.S.). 

Négy csirkében (2db 1 mp-es, 2 db 2 mp-es késleltetés) a rMSt lézió caudalisan egészen 

az A10,4 koordinátáig terjedt, és így némiképp átfedett a cMSt lézióval. Ennek ellenére 

ezeknek a csirkéknek a teljesítménye a megfelelı csoport átlaga körül mozgott, és nem 

adták jelét türelmetlenségnek (16.C ábra). A késleltetés nélküli tesztben egyik faktornak 

sem volt szignifikáns hatása: késleltetés (F=1,60; N.S.), csoport (F=0,711; N.S.), 

interakció(F=0,178; N.S.). Az azonnali nagy jutalom tehát ugyanúgy hatásos volt a 

rMSt-ledált csirkékre, mint a kontrollokra. 

 

A léziók hatása az új stimulus megtanulására: 

Sem a cMSt, sem az rMSt léziója nem vezetett károsodáshoz az új stimulus 

elsajátításában vagy a memórianyom elıhívásában. A cMSt-ledált csirkéknek látszólag 

több próbára volt szükségük a tanulási kritérium eléréséhez , de a különbség nem volt 

szignifikáns sem az összes próbák számában (17.A ábra, egyutas ANOVA, F=1,481; 

N.S.), sem a hibás válaszok számában (n.B, F=1,345; N.S., 17.B ábra). A teszt során 

adott helyes válaszok száma szintén nem különbözött (n.C, F=1,284; N.S., 17.C ábra). 

Végül, a táplálkozási tesztben szintén nem találtunk különbséget az 5 táplálékszemcse 

elfogyasztásához szükséges csípések számában (17.D ábra, F=0,735; N.S.). A 

szenzorimotoros koordinációt tehát épnek tekinthettük a ledált állatokban is. 
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17. ábra:  

Az MSt léziónak nem volt hatása az új stimulus megtanulására. Nem volt különbség a 
rMSt, a cMSt ledált és az álmőtött állatok közt a tanuláshoz szükséges összes próba 
számában (A), a hibás próbák számában (B) és a 12 teszt próba alatti helyes próbák 
számában sem (C). A tréning addig folyatódott, amíg a csirkék hat egymást követı 
próba során helyesen válaszoltak. Habár a cMSt ledált csirkéknek hosszabb tréning 
kellett, mint a többi csoportnak, a különbség nem volt szignifikáns. Az öt 
táplálékszemcse elfogyasztásához szükséges csípések számában sem volt szignifikáns 
különbség a csoportok között, tehát a csípés pontossága nem károsodott. Az oszlopok az 
átlagot, a hibasávok az átlag sztenderd hibáját jelzik. 
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2.3.4 Következtetések 

 

Az MSt szerepe a jutalom nagyságának és idıbeli távolságának megbecslésében (5. és 

6. kísérlet) 

Kísérleteink bemutatták, hogy a házi csirkék már egy hetes korukban képesek 

felismerni, asszociálni és megjósolni bizonyos eseményeket, és ezek alapján optimális 

viselkedést eredményezı döntéseket hozni. Bebizonyítottuk, hogy a csirkék a 

stimulusok különbözı színeit nem kizárólag a csípéssel mint operáns viselkedéssel 

asszociálták, hanem a jutalom várható mennyiségével is. A tréning során mind a jobban, 

mind a kevésbé jutalmazott stimulus kiváltotta a csipegetést, ha egy nem jutalmazott 

stimulussal vetette össze az állat. A tesztek alatt a két különbözı mértékben jutalmazott 

stimulus közül kellett választaniuk a csirkéknek. Amennyiben az asszociáció a stimulus 

színe és az operáns viselkedés között jött volna létre, az állatok automatikusan, közel 

egyforma valószínőséggel választották volna mindkét jutalmazott színt, a helyzet 

azonban nem ez volt. A csirkék szelektíven a nagyobb jutalmat jelentı színt választották 

attól függetlenül, hogy az esetükben piros vagy sárga volt. Az 5. kísérletben tehát a 

csirkék úgy optimalizálták a viselkedésüket, hogy a bevitt táplálék mennyiségét 

maximalizálják a próbák során.  

A 6. kísérlet eredményei azt sugallják, hogy a csirkék nem csak a táplálék 

mennyiségét de annak (idıbeli) távolságát is figyelembe veszik a döntéshozatalkor. 

Amennyiben késleltetést iktattunk be a stimulus és a jutalom közé, a csirkék próbák 

során mutatott viselkedése eltért az optimálistól. Elég volt 2-3 másodperces késleltetés 

és a csirkék a próbák során megszerezhetı tápláléknak csak kisebb részéhez jutottak 

hozzá. Ennek oka az volt, hogy az azonnali, ámbár kisebb jutalmat preferálták a 

nagyobb, de késleltetett jutalommal szemben. Sem az rMSt, sem a cMSt léziója nem 

okozott problémát a jutalom mennyiségének megítélésében. Késleltetés hiányában, a 

csirkék továbbra is konzekvensen a nagyobb jutalmat választották. Ha azonban akár 1 

másodperc késleltetést is alkalmaztunk a kísérletben, a cMSt ledált csirkék azonnal a 

hamarabb várható, de jelentısen kisebb mennyiségő jutalmat választották, tehát 

türelmetlenebbekké (impulsive) váltak. Az rMSt kiirtásának nem volt ilyen hatása. Ezek 

alapján megkockáztathatjuk a következtetést, hogy az MSt caudalis része és az itt 

található jutalom elırejelzı neuronok (Yanagihara et al., 2001) elsıdleges funkciója 

nem a jutalom mennyiségének, hanem annak idıbeli távolságának reprezentációja.  



 63 

A 6. kísérlet is igazolta, hogy az MSt-nek nincs szerepe a memória tárolásában, 

hiszen a csirkék a léziók ellenére emlékeztek a jutalmazott stimulusok színére, sıt a 

jutalom mennyiségére is. Az 3. és 4. kísérletek eredménye látszólag ellentmond a 6. 

kísérletének abban a tekintetben, hogy a léziók itt nem okozták az új stimulus 

megtanulásának károsodását. Habár a ledált állatoknak némiképp több próbára volt 

szükségük a tanulási kritérium eléréséhez, a különbség jelen mintán nem érte el a 

statisztikailag szignifikáns szintet. Az 3. és 4. kísérletek során azonban, mindig nagyobb 

régiókra terjedt ki a lézió. Fel kell tételeznünk tehát, hogy az MSt nem ledált részei is 

képesek ellátni a tanuláshoz szükséges feladatok nagy részét. A tanulás egy potenciális 

mechanizmusa a predikciós hiba MSt általi kiértékelése lehet. Eszerint a várt (MSt 

neuronok által elıre jelzett) jutalom és a valóban megkapott jutalom összehasonlítása az 

MSt egy lehetséges funkciója (Schultz, 2007). 

Annál is inkább igaz lehet ez a hipotézis, mivel a neurofiziológusok a predikciós 

hiba neurális hátterét alkotó idegi közvetítı mechanizmus fontos részének tekintik a 

dopamint (Schultz, 2006; Knutson et Wimmer, 2007; Arias-Carrión et Pŏppel, 2007), és 

tudjuk, hogy a dopamin rendkívül fontos szerepet játszik az MSt mőködésében (Kabai 

et al., 2004). A predikciós hiba modell azonban nem mond ellent annak, hogy az MSt a 

táplálékszerzés tér és idıbeli optimalizációjában szerepet játszik. Feltételezhetjük 

azonban, hogy a hiba kalkulációjánál a jutalomnak nem csak a mennyisége számít, 

hanem egyéb tulajdonságai is, így például a tér- és idıbeli távolsága.  
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2.4 Az MSt kapcsolata az agytörzsi dopaminerg magvakkal és az elıagyi 

rendszerekkel 

 

2.4.1 Bevezetés 

Predikciós hiba akkor lép fel, ha a megkapott jutalom nem felel meg az elvárt 

jutalomnak (Schultz, 2006). Maga a jutalom számtalan formát ölthet. Egy állat számára 

jutalom lehet a víz és a táplálék, de a fajtársak jelenléte, vagy akár a szexuális kielégülés 

is. Ezek az ingerek különbözı érzékszerveken érik el a központi idegrendszert, 

különbözı viselkedéseket váltanak ki, ám egy dologban közösek: valamiféle örömet 

okoznak az állatnak. Úgy tőnik, az agy egy közös „valutát” alkalmaz az örömérzet 

reprezentációjára, ami egy bizonyos agyi központból származik. Ez a jutalom a 

dopamin neurotranszmitter, és a központ az agytörzsi dopaminerg magvak (Schultz, 

2007). Az egyik fontos terület gerincesekben, ahova az agytörzsi magvakból, elsısorban 

az area ventralis tegmentalisból (AVT) és a substantia nigrából (SN) nagy mennyiségő 

dopamin érkezik, a bazális ganglionok (Schultz, 2007). Az MSt madarakban a bazális 

ganglionok részét képezi, ezért nem meglepı, hogy szoros reciprok kapcsolatban áll az 

AVT-vel és a nigrával (Székely et al., 1994; Csillag, 1999; Mezey et Csillag, 2002). Az 

is ismert, hogy az MSt bemenetet kap a passzív ízelkerüléses tanulásban szintén fontos 

szerepet kapó arcopalliumból (Bons et Oliver, 1986, Csillag, 1999), valamint a 

döntéshozatalban, és más  kognitív folyamatokban szerepet játszó nidopallium 

caudolaterale-ból (NCL, Kröner et Güntürkün, 1999). Ez utóbbi az emlıs prefrontális 

kéreg homológja madarakban (Güntürkün, 2005). A nagyagy felıl érkezı bemeneteket 

nagyrészt excitatorikus neurotranszmitterek, elsısorban a glutamát jelentik. Az MSt 

neuronpopulációjának nagy részét teszik ki az ún. ’medium spiny’ neuronok, melyek 

GABA-ergek és gátló hatásúak. Az MSt GABA-erg sejtjei részben helyi interneuronok, 

részben olyan gátlósejtek, melyek közvetlenül vagy szinaptikus áttételeken keresztül az 

agytörzsi premotoros régiókba vetítenek (Csillag 1999), ilyen módon a viselkedés 

szabályozásában részt vehetnek mind gátló módon, mind gátlásoldás (disinhibition) 

révén (Mink, 2003). Ezek a neuronok emlısökben egy DARPP-32 nevő fehérjét 

(dopamine and adenosine related phpsphoprotein-32kDa) expresszálnak, mely fontos 

szerepet játszik az egy sejten konvergáló dopaminerg és a glutamáterg bemenetek 

összehangolásában (Blank et al., 1997).  



 65 

A következıkben azokat a vizsgálatainkat foglalom össze röviden, amelyek az 

elıagyi serkentı és az agytörzsi dopaminerg rendszer közötti anatómiai és biokémiai 

kapcsolatáról nyújtanak információkat. 

 

2.4.2 Az eredmények összefoglalása 

Fénymikroszkópos immunhisztokémiai módszerekkel kimutattuk, hogy az MSt 

sejtjeinek nagy része (80%-a) DARPP-32 pozitívnak bizonyult, és az összes sejtet erıs 

dopaminerg rostozat vette körül. Kimutattuk továbbá, hogy mind az AVT, mind az SN 

területén DARPP-32 pozitív rostozat található. Az agytörzsi  DARPP-32 rostozat 

eredete legalábbis részben az MSt-ben keresendı: retrográd pályakövetéssel 

megmutattuk, hogy az MSt DARPP-32 pozitív neuronjai küldenek rostokat a AVT-be 

és a nigrába is.  

Elektronmikroszkópos immunhisztokémiával kimutattuk, hogy az MSt-ben 

végzıdı glutamáterg axonterminálisok direkt szinaptikus kapcsolatban állnak a 

DARPP-32 pozitív neuronokkal, ugyanakkor találtunk olyan serkentı szinapszisokat is, 

amelyeken nem látszott glutamát. 

A fenti eredmények alátámasztják annak a lehetıségét, hogy az emlısökben már 

leírt glutamát-dopamin interakcióra (Di Chiara et al., 1994; Suri et al 2001;Wickens et 

al., 2007) a madarak agyában is megvan a megfelelı anatómiai háttér . Ez alapján az 

elıagy által szállított információk és az AVT és SN által biztosított jutalom kódoló 

rendszer szinkronizált mőködése az MSt-ben a viselkedés szabályozásában fontos 

szerepet játszik. Az, hogy találtunk glutamátot nem tartalmazó axonterminálisokat, arra 

utalhat, hogy egy másik excitatorikus transzmitter is részt vehet a fent említett 

folyamatban. Egy folyamatban lévı vizsgálatunk, melyben in-vivo mikrodialízissel 

vettünk mintát az MSt-ben termelıdı neurotranszmitterekbıl, arra mutat, hogy ez a 

neurotranszmitter az aszpartát lehet (Zachar et al., 2007). Az aszpartát a glutamáthoz 

hasonlós szerkezető aminosav, és korábban is ismert volt, hogy a glutamáttal együtt 

termelıdve neurotranszmitterként hat a glutamát egyes receptorain (Gundersen et 

Storm-Mathisen, 2000). Az, hogy az arcopallium neuronjainak egy része nem tartalmaz 

glutamátot, de aszpartátot igen (Ádám et Csillag, 2006), felveti a lehetıségét, hogy az 

aszpartát specifikus hatással bír a glutamáttól független folyamatokban.  
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3. Diszkusszió  

 

3.1 A csirkék táplálékválasztását befolyásoló faktorok és az ehhez kötıdı 

veleszületett és tanult preferenciák 

 A fiatal csirkék számos tényezıt figyelembe vesznek akkor, amikor döntést 

hoznak arról, hogy rácsípjenek-e egy adott tápláléknak tőnı objektumra. Fejlett 

látásuknak köszönhetıen elsısorban vizuális stimulusok alapján választanak. A csípést 

vagy a csípés gátlását tanult és veleszületett preferenciák és diszpreferenciák is 

befolyásolják.  

 Az általunk vizsgált tanult stimuluspreferenciák kialakulásáért a következı 

folyamatok felelısek: 

 Passzív ízelkerüléses tanulás: A csirkék a rossz íző objektumok vizuális képét 

gyorsan (akár egy próbálkozás után) képesek eltárolni. 

 Operáns kondicionálás: A táplálékkal vagy vízzel megerısített stimulusokat 

több próbálkozás alatt megtanulják felismerni.  

Habituáció: A semleges stimulusokhoz habituálódnak és hosszabb idı alatt 

szintén megtanulják elkerülni, vagy legalábbis figyelmen kívül hagyni azokat.  

 A vizsgált veleszületett preferenciák (és diszpreferenciák) közt a következıket találjuk: 

 Piros rovarok elkerülése (diszpreferencia) 

 Az azonnali jutalom preferálása a késıbbivel szemben 

 A több jutalom preferenciája a kevesebbel szemben 

 

3.2 A türelmetlenségbıl adódó táplálkozási stratégia 

 Az, hogy az intact csirkék is jobban preferálják az azonnali, de jóval kisebb 

(hatodakkora) táplálékot, mint a mindössze 3 másodperccel késıbb hozzáférhetı 

nagyobbat, azt jelentheti, hogy a táplálék mennyiségén kívül más környezeti tényezık is 

befolyásolják a táplálékválasztásukat.. Ez egy a táplálkozási optimalizációs 

megközelítést használva arra utalhat, hogy azok a táplálékszemcsék (foltok), amelyek 

megszerzéséhez ennél hosszabb idıre van szükség, valami miatt nem profitábilisak a 

csirkék számára. Kérdéses, hogy van-e olyan környezeti tényezı, ami csökkenti az ilyen 

típusú táplálékfoltok hasznosíthatóságát. A 6. kísérletben használthoz hasonló 

vizsgálatot végeztek patkányokon, ahol a hatásos késleltetés 20-40 másodperc körül 

adódott (Cardinal et al., 2001). Vitatható, hogy milyen természetes viselkedéssel 
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vethetı össze egy ilyen absztrakt feladat. Aoki és munkatársai (2006a) kimutatták, hogy 

ha az idıbeli késleltetést olyan térbeli távolságra cserélik, amely leküzdése körülbelül 

ugyanannyi idıt vesz igénybe, mint az általunk alkalmazott idıtartamok, a csirkék 

szinte azonos stratégiát követnek. A közelebbi, de kisebb jutalmat preferálják a 

távolabbi, de nagyobbal szemben.  

 Milyen körülmények között vezethet adaptív viselkedéshez a kisebb mennyiségő 

táplálék a nagyobbal szemben ilyen rövid késleltetési idı (2-3 mp) esetén? Ha 

feltételezzük, hogy a csirkéknek kompetitív környezetben kell megszerezniük a 

táplálékot, az magyarázatot jelentene erre a viselkedésre. Az egy kotlóstól származó 

csirkék általában együtt győjtögetnek táplálékot, így egymásnak mindenképpen 

versenytársat jelentenek. Ilyen körülmények között egyáltalán nem biztos, hogy egy 

akár csak három másodperccel távolabbi táplálékfolt még mindig hozzáférhetı lesz, és 

nem fogyasztja el egy testvére, amikorra a csirke odaér. A csirkék ráadásul igyekszenek 

elkerülni a szociális izolációt is. Ha egy csirkét vizuálisan szeparáljuk a fajtársaktól, 

azonnal egy bizonyos hangot kezd hallatni, amit félelmi hívásnak (distress call) 

neveznek (Takeuchi et al. 1996). Más csirkék, akár már egyetlen fajtárs is csökkentik 

vagy teljesen megszüntetik ezt a félelmi viselkedést (Hayashi et al. 2001). Ha az izolált 

csirke más csirkéket pillant meg, azonnal igyekszik megközelíteni azokat (Marin et 

Arce, 1996, Marin et Jones, 1999, Dingman et al. 2004). Ez a fajta csoportkohéziót 

erısítı viselkedés feltehetıen adaptív természetes környezetben, de a táplálkozási 

kompetíciót mindenképpen növeli, mivel az egyedek ezáltal sőrőbben helyezkednek el. 

Ilyen környezetben elınyös lehet a „jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok” 

stratégia alkalmazása a táplálkozásban, mivel hosszú távon nagyobb haszonnal jár a 

nagyobb, de kockázatosabb táplálék helyett a kisebb, de biztosat választani.  

 A csirkék kockázatkerülı táplálkozási viselkedését Kawamori és mtsai (2007, 

idézi Matsushima et al., 2008) írták le. A csirkéknek két etetı közül kellett választaniuk.  

Az egyikbıl véletlenszerően, de azonos eséllyel 0 vagy 10 táplálékszemcse, a másikból 

viszont állandóan azonos mennyiségő táplálék érkezett. A viselkedés „titrálása” során 

csirkék már akkor is körülbelül 50-50 %-ban választották a két etetıt, ha a biztos 

forrásból csak 3 szemcsére számíthattak a bizonytalan forrás átlagosan 5 szemcséjével 

szemben. Ha ennél több volt a jutalom, a csirkék szignifikánsan elkerülték a 

kockázatosabb etetıt, és a biztosat választották, annak ellenére, hogy a várható jutalom 

átlagos mennyisége alacsonyabb volt (Matsushima et al., 2008.). Hasonló eredményt 

hozott egy korábban seregélyeken (Sturnus vulgaris) végzett vizsgálat (Reboreda et 
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Kacelnik, 1991). A kockázatot tehát hasonló módon kerülték el a csirkék, mint a 

késleltetett jutalmat. 

 Az, hogy az MSt léziója türelmetlenséget idézett elı, de a több táplálék iránti 

preferencia azonos késleltetés esetén megmaradt, arra mutat, hogy a táplálék várható 

mennyiségét és a késleltetést a csirkék egymástól független költségként kezelik a 

döntéshozatal során, és ezek egymással nem helyettesíthetık. A marginális érték 

modellek szerint az elıbbi a foltok energiatartalmának (patch value) felelhet meg, 

utóbbi pedig a foltok közötti távolság leküzdéséhez szükséges idıt (traveling cost) 

jelképezi. A csirkék tehát hajlamosak a kockázatos, idıben és térben távoli táplálékkal 

szemben az azonnali és biztos jutalmat preferálni, akár akkor is, ha ez utóbbi kisebb 

hosszútávú nyereséggel jár. Érdemes megjegyezni, hogy a csirkék a táplálék 

felvételéhez szükséges energiát (handling cost) is figyelembe veszik a 

táplálékválasztáskor (Aoki et al., 2006b).  

 

3.3 A piros preferencia és a piros rovar diszpreferencia lehetséges adaptív értéke és 

evolúciós háttere  

A táplálékválasztás során pusztán a szín alapján történı döntéshozatal 

félrevezetı lehet egy mindenevı madár számára. A piros szín különösen 

ellentmondásos jelzés a természetben. A növények gyakran ezzel a színnel jelzik a 

terméseik magas cukortartalmát, így próbálják felhívni a növényevık figyelmét 

terméseikre és ezzel elérni, hogy magvaik szélesebb körben terjedjenek el (Willson et 

Whelan, 1990; Burns et Dalen, 2002). Ezzel szemben a rovaroknál a piros szín gyakran 

a hordozója rossz ízét és mérgezıségét jelenti (Guilford 1990; Schuler et Roper, 1992). 

A szín és az élılényt fogyasztó predátor táplálékválasztása között mindkét esetben 

koevolúciós kapcsolatot tételeznek föl. A kontextusfüggı piros szín elkerülés csirkéknél 

(Gamberale-Stille és Tullberg, 2001) mindkét jelzés esetén adaptív viselkedéshez vezet, 

hiszen nem zárja ki a magas cukor, így magas energiatartalmú gyümölcsöket az állat 

étrendjébıl, de a potenciálisan veszélyes aposzematikus színezető rovarokra való 

rácsípés valószínőségét csökkenti. Nem egyértelmő, hogy a koevolúciós folyamat vajon 

a préda/növény figyelmeztetı színezete és a tanulási képesség (Cheney, 2008) vagy a 

színezet és a veleszületett preferenciák között (Gamberale-Stille et al., 2007) zajlik. 

Valószínő, hogy mindkét folyamat szerepet játszik a prédaválasztásban. A tanulást 

ugyan segíthetik olyan veleszületett preferenciák, melyek az aposzematikus színezetet 

könnyebben megjegyezhetıvé teszik (Johnston et Burne, 2008), de a túlságosan rigid 
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öröklött preferenciák a Bates-i mimikrit (Bates, 1862) alkalmazó prédaállatok rövid 

idın belüli elterjedéséhez vezetnének a valóban mérgezı fajok rovására. Ha azonban a 

predátor képes megtanulni a különbséget a valóban mérgezı és a Bates-i mimikrit 

használó faj között, akkor a két stratégia (aposzematikus jelzés és Bates-i mimikri) 

egyaránt költséggel bír, és rövid távon egyik sem képes a másikat kiszorítani.  

A telencephalikus gátlás alól felszabadulva egy nagyon erıs piros preferencia 

jelent meg a csirkékben. Ehhez hasonló piros preferencia gyümölcsök esetében gyakran 

megfigyelhetı más gyümölcsevı madárfajok felnıtt egyedeinél (McPherson 1988, 

Puckey et al. 1996, Hartley et al. 2000), habár arról kevés adat áll rendelkezésre, hogy 

ez a preferencia tanult vagy veleszületett lenne. Másrészrıl a piros színezet jelentheti a 

gyümölcs éretlenségét is azoknál a növényeknél, amelyek érett termése fekete színő. 

Tapasztalatlan madarak kénytelenek kóstolással megtanulni az ilyen éretlen 

gyümölcsök felismerését, amelyek emészthetısége és tápértéke alacsonyabb, ráadásul 

gyakran tartalmaznak egészségre ártalmas anyagokat (Schaefer et Scmidt, 2002; 

Schaefer et al., 2003). Felnıtt barátposzáták (Sylvia atricapilla) nem mutatnak 

preferenciát piros gyümölcsök iránt, viszont naiv fiatal fajtársaik egyértelmően 

preferálják a piros gyümölcsöket a zöld, kék, sárga, és fehér színőekkel szemben 

(Schmidt et Schaefer, 2004). Egy lehetséges magyarázat az inkonzisztens, és fajon belül 

is változó színpreferenciákra az lehet, hogy a piros szín inkább figyelemfelkeltı jelzés a 

termések esetében, semmint az érettség közvetlen szignálja (Schmidt et al., 2004). 

Természetes hátterükben a piros és fekete gyümölcsök bírnak a legnagyobb kontraszttal, 

és a madarak leginkább a nagy kontrasztot preferálják, nem bizonyos színeket (Schmidt 

et al., 2004). A szubtelencephalikus piros preferencia házicsirkében lehet egy 

gyümölcsevı ıstıl származó evolúciós maradvány, ami képessé tette az állatot, hogy 

észrevegye a gyümölcsöket, és késıbb ízük és egyéb kontextuális információk alapján 

megtanulja kiválogatni a valóban magas cukortartalmúakat. Késıbb a galliform 

madarak evolúciója, esetleg a domesztikáció során ez a képesség elveszthette adaptív 

értékét, és telencephalikus kontroll alá került. A piros preferencia ilyetén veleszületett 

telencephalikus szupressziója fiatal, naiv házicsirkéknél lehet adaptív viselkedés, hiszen 

az állat így nem zárja ki étrendjébıl azokat a változatos táplálékforrásokat (pl. 

magvakat), amelyek kevesebb cukrot, de több keményítıt tartalmaznak, és nem 

fejlesztettek ki figyelemfelhívó vizuális jelzéseket.  

Vannak arra utaló jelek, hogy a piros szín szubtelencephalikusan kódolt 

preferenciája nem korlátozódik a táplálékkal kapcsolatos stimulusokra. Elıagyirtás után 
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a kék imprintáló stimulus követésére szelektált fürjek kék preferenciája folyamatosan, 

napok alatt piros preferenciába csap át (Kabai et Kovach nem publikált adat). A 

folyamat idegi háttere nem ismert, de elıfordulhat, hogy a szubtelencephalikus piros 

preferencia pusztán abból adódik, hogy a piros szín valami miatt jobban észrevehetı az 

elıagyirtott állatok számára. 

 

3.4 A bankivatyúk táplálkozási viselkedése és ökológiai háttere a természetben, 

valamint a domesztikáció lehetséges hatásai a preferenciákra és a táplálkozási 

stratégiára 

Ezen a ponton nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy a házityúk, különösen az 

általunk használt mesterségesen szelektált törzsek és hibridek viselkedése mennyiben 

hasonlít a bankivatyúk természetes viselkedésére. Tartható-e az a hipotézis, hogy a házi 

csirke viselkedését alapvetıen a vadon élı ısöket ért szelekciós hatások határozzák 

meg, illetve ha nem, akkor ezeket a hatásokat mennyire befolyásolta a háziasítás?  

A bankivatyúk elterjedési területe Délkelet-Ázsia Indiától Dél-Kínán, és 

Indokínán keresztül az Indonéziai szigetekig terjed (del Hoyo et al., 1994; Collias et 

Collias, 1967). Élıhelye elsısorban mozaikos fás területekre, nyílt szubtrópusi és 

trópusi erdık tisztásaira korlátozódik (del Hoyo et al., 1994).  A bankivatyúk 

mindenevı: begytartalom vizsgálatok (Bump et Bohl, 1961) és megfigyelések alapján 

(Collias et Collias, 1967) magok, ízeltlábúak és lárváik, csigák, férgek, gyümölcsök, 

hajtások és levelek, sıt esetenként gyíkok is szerepelnek étrendjükben. Az étrend 

nemcsak rendkívül diverz, de az évszakok változásával összetétele is változik (Collias 

et Collias, 1967). A bankivatyúk táplálékát a talajon kapirgálva, keresgélve szerzi. A 

felnıtt állatok egy domináns kakasból és számos tyúkból álló csapatokban élnek. A 

szaporodási idıszak azokon a területeken, ahol szezonális klíma uralkodik, áprilistól 

júliusig tart. A csibék május-júniusban kelnek ki (Collias et Collias, 1967). Természetes 

körülmények között kizárólag a tojó kotlik, és kikelés után magányosan neveli 5-10 

csirkébıl álló fészekalját.  

A bankivatyúk domesztikációjára utaló elsı leletek mintegy 8000 évvel 

ezelıttrıl, Dél-Kínából származnak (West et Zhou, 1988), de lehetséges, hogy a 

háziasításra egymástól függetlenül is sor került: erre utaló leletek kerültek elı Indiában 

(Mohendzsodaroban) és Európában (a mai Spanyolország területén) is (Zeuner 1963). 

Ez utóbbi annál meglepıbb, mivel a bankivatyúk elterjedési területétıl messze esik. 

Enzim-polimorfizmus vizsgálatok is a többszöri domesztikációt valószínősítik 
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(Hashiguchi et al 1983). Ennek ellentmond egy frissebb és nagyobb mintán végzett 

mitokondriális DNS-en alapuló összehasonlítás, mely szerint a domesztikációra a mai 

Thaiföld területén került sor, és az összes ma élı házityúk egy itt élı populációtól 

származik (Fumihito et al., 1996). A háziasítás során számtalan mesterséges szelekciós 

irány volt jellemzı. Ma a két legfıbb cél a megnövelt húsprodukció illetve a 

megnövekedett tojásprodukció, de a csirke háziasítása óta történt szelekció küllemre és 

agresszióra/harci képességre is, sıt a kakasokat gyakran szakrális célokra is 

felhasználták (Stevens, 1991). Ez utóbbi esetben nem eldönthetı, hogy milyen jellegre 

történhetett a szelekció.  

Általánosan elmondható, hogy a ma az állattenyésztésben használt hús- illetve 

vegyes-hasznosítású törzseknél a szelekció a hatékony táplálékhasznosítás és a 

megnövekedett testtömeg felé hatottak (Jackson et Diamond 1996).  Ez a szelekció 

megváltoztatta a csirkék táplálkozási viselkedését is. A jobb táplálékhasznosítású fajták 

idejük nagy részét táplálkozással és pihenéssel töltik (Braastad et Katle, 1989; Murphy 

et Preston, 1988; Schutz et al., 2001; Schutz et Jensen, 2001). A bankivatyúkok a 

házityúkokkal összehasonlítva általában kevesebb idıt töltöttek táplálkozással (Schutz 

et Jensen, 2001), és energiaigényesebb táplálkozási stratégiát használtak (Schutz et 

Jensen, 2001; Schutz et al., 2001). A vad bankivatyúkokra jellemzıbb volt az 

„ingyenélés” (contrafreeloading) elkerülése (Lindqvist et al., 2002), azaz akkor is 

energiaigényes táplálékkeresı viselkedést mutattak, ha a táplálék korlátlan 

mennyiségben hozzáférhetı volt, és gyakran választották azt a táplálékot, ami nagyobb 

energia-befektetéssel volt csak elérhetı. Az „ingyenélés” elkerülése más vadon élı 

fajokban is megfigyelhetı (Inglis et al., 1997), és arra utal, hogy a táplálékkeresı 

viselkedés nem önmagában a táplálékfelvételt célozza. Valószínőleg a környezetrıl való 

információszerzés, pl. a táplálékfoltok eloszlásáról és minıségérıl, vagy akár a 

búvóhelyek elhelyezkedésérıl, haszonként jelentkezik a táplálékszerzés során 

(Lindqvist et al., 2002; Arcis et Desor, 2003). A házi csirkék táplálkozási viselkedésére 

tehát hatott a domesztikáció, ám az ad libitum hozzáférhetı táplálék nem tüntette el a 

táplálkozási optimalizációt. Ennek éppen az ellentettje történt: úgy tőnik, hogy a jobb 

táplálékhasznosításra való szelekció a csirkék táplálkozási stratégiáját is hatékonyabbá 

tette. Kimutatták, hogy felnıtt házicsirkék a marginális érték hipotézis szerint 

optimalizálták táplálkozásukat, sıt hatékonyabb stratégiát alkalmaztak, mint vad társaik 

(Andersson et al., 2001). Az is kiderült, hogy a házityúkok a kompetíció mértékét is 

figyelembe veszik a táplálkozás optimalizációjakor (Hoerl, 2004). Fiatal csirkéken nem 
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tudok hasonló vizsgálatról, de feltételezhetı, hogy hasonló szelekciós hatások 

érvényesülhettek, hiszen a gyors növekedés, és a korai, hatékony táplálékhasznosítás 

fontos szempont a mesterséges szelekció során. 

 Nem ismerjük a domesztikáció hatását a veleszületett vizuális 

táplálékpreferenciára. A hagyományosabb, extenzív tartási körülmények a természetben 

tapasztalhatóhoz hasonló táplálékdiverzitást biztosítottak a házityúkoknak évezredeken 

keresztül, ami a preferenciák fennmaradását okozhatta. A modern intenzív 

állattenyésztés során általában egy-kétféle tápot használnak, így a színeken és formákon 

alapuló diszkriminációnak kevés szerepe van a túlélésben. Az intenzív, belterjes tartás 

szelekciós hatásai csak évtizedekben mérhetık, és ez valószínőleg nem volt elegendı a 

természetes viselkedés gyökeres megváltoztatására. Ismert, hogy más, szelekció alól 

hasonlóképp felszabadult viselkedések az intenzív mesterséges szelekció és a hosszan 

tartó domesztikáció ellenére mégis konzekvensen fennmaradtak. Ilyenek például a 

ragadozók felismerése és elkerülésére szolgáló viselkedések és jellegek (Newberry & 

Shackelton 1997; Schutz et al. 2001, Palleroni et al., 2005), amelyek annak ellenére 

megırzıdtek, hogy a predációs kockázat a modern tartási körülmények közt elenyészı. 

Természetesen a predátorelkerülés is csak az intenzív tartás megjelenésével 

szabadulhatott fel a szelekció alól. Szintén a veleszületett preferenciák természetes 

eredetére utal, hogy a csirkéknél talált veleszületett kontextusfüggı preferenciához 

(Gamberale-Stille et Tullberg, 2001) nagyon hasonló viselkedést mutattak ki 

barátposzátákon (Gamberale-Stille et al., 2007). A barátposzáta egy gyümölcsevı 

madárfaj, mely étrendje gerincteleneket is tartalmaz (Bairlein, 1996). Az eddig 

ismertetettek arra mutatnak, hogy a csirkénél talált veleszületett preferenciális 

csipegetés nem a domesztikáció révén létrejött mőtermék, hanem a természetes 

szelekció által létrehozott adaptív viselkedés.  

 

3.5 Az MSt lehetséges funkciói és szerepe a táplálékválasztásban 

Amellett, hogy az MSt fontos szerepet játszik a passzív elkerüléses tanulásban, 

valószínőleg szélesebb funkciókkal bír általában a táplálkozással kapcsolatos 

döntéshozatalban (Csillag, 1999; Matsushima et al., 2008)  

Emlısökben a nucleus accumbens (nAcc) egy héj- (shell) és egy magrégióból 

(core) tevıdik össze, és a célirányos viselkedés kivitelezésének szabályozásáért tartják 

felelısnek (Everitt et al., 1999; Carelli, 2004). A nAcc-mag léziója patkányoknál 

csaknem azonos türelmetlen választáshoz vezet, mint a csirke cMSt léziója esetén 
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(Cardinal et al., 2001), igaz, patkányoknál hosszabb, 0-60 másodperces késleltetést 

alkalmaztak. Bár a kockázatkerülés agyi háttere madarakban nem ismert, patkányokban 

a nAcc léziója kockázatelkerülı táplálékválasztáshoz vezetett (Cardinal et al., 2005), 

így valószínőleg ez a funkció is az MSt-hez köthetı, sıt könnyen lehet, hogy a két 

látszólag eltérı feladat (kockázatkerülés és türelmetlenség) azonos szabályozást igényel. 

Az emlısök és a madarak nagyon hasonló neurális rendszerrel bírnak az MSt/nAcc 

kapcsolatait és funkcióját tekintve. Emlısökben az érzı kérgi területekrıl származó 

szenzoros információk az amygdalába jutnak, ahol érzelmi jelentıségő kontextusba 

kerülnek (Ono et al., 1995; Toyomitsu et al., 2002). Az amygdala a ventralis striatumba 

és az itt található nAcc-be projiciál, ami aztán a premotoros kérgi területeken keresztül a 

viselkedés kivitelezéséért felelıs (Rolls, 2000).  

Madarakban az IMM-Arco-MSt pálya felelhet meg az emlıs érzıkéreg-

amygdala-nAcc pályának. Erre mutat az is, hogy sikerült csirke Arco-ban jutalomra 

reagáló neuronokat kimutatni (Aoki et al., 2003), és az Arco léziója károsodást okozott 

a táplálék megszerzéséhez szükséges energia-befektetés felmérésében. Az Arco-ledált 

csirkék elkerülték a nagyobb energia-befektetéssel (több csipegetéssel) megszerezhetı 

táplálékot akkor is, ha a könnyebben megszerezhetı táplálékhoz képest nagyobb 

mennyiségő volt és a számított profitabilitás azonos volt a két választási lehetıség 

között (Aoki et al., 2006b). A csirkék tehát „munkaérzékennyé” (handling cost 

sensitive), ha úgy tetszik, lustává váltak a lézió hatására. Ugyanakkor az Arco-léziónak 

nem volt türelmetlenséget okozó hatása, az MSt léziója nem okozott 

munkaérzékenységet, és egyik terület hiánya sem károsította az azonnali jutalom 

nagyságának értékelését (Aoki et al., 2006a,b). Ezek az eredmények azt sugallják, hogy 

a táplálkozási stratégia elemeit (kezelés költsége, foltok közötti utazási idı, 

energiatartalom), amik az optimalizációs modellek paramétereinek feleltethetıek meg, 

más agyterületek kódolják. A funkciók ilyetén történı megosztásának egy másik 

lehetséges magyarázata, hogy ezek a területek a választás következményeit eltérı 

idıskálán értékelik. Erre utalnak azok az emberen végzett képalkotó vizsgálatok, 

amelyekbıl kiderül: az azonnali és az idıben távolabbi jutalom más-más rendszereket 

aktivál az agyban (McClure et al., 2004; Tanaka et al., 2004). Az azonnali 

következményekért a ventralis striatum és a laterális orbitofrontális kéreg, míg a 

távolabbi konzekvenciákért az amygdala és a prefrontalis cortex felelıs (Dolan, 2007).  

A prefrontalis/orbitofrontalis cortexnek megfelelı terület madarakban valószínőleg a 

nidopallium caudolaterale (NCL, Güntürkün, 2005), ami kapcsolatban áll mind az 
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arcopalliummal, mind az MSt-vel (Kröner et Güntürkün, 1999). A kódolás mikéntjérıl 

keveset tudunk, ám valószínősíthetı, hogy az egyes neuronpopulációk specifikus 

tüzelési mintázatával függ össze (Yanagihara et al., 2001; Izawa et al., 2005, Kalenscher 

et al., 2006). Így például nem kizárt, hogy azt az idıtartamot, amíg egy csirke hajlandó 

várni a nagyobb jutalomra, egy bizonyos neurontípus azon képessége határozza meg, 

hogy meddig képes fenntartani megemelkedett aktivitását az azt kiváltó stimulus 

megszőnése után.      

 

3.6 A subtelencephalikus látórendszer lehetséges funkciói és szerepe a veleszületett 

vizuális preferenciákban 

Ahhoz, hogy az általunk leírt kontextusfüggı preferencia a telencephalontól 

függetlenül kiváltsa a szelektív csipegetést, a következı szubtelencephalikus 

rendszerekre van szükség: (1) egy vizuális feldolgozó központra, mely párhuzamosan 

képes színek és formák percepciójára és kiértékelésére; (2) egy öröklött 

mozgásmintázatot reprezentáló központra, amely az adekvát viselkedésválaszt (csípés) 

kódolja; és (3) a kettı között valamilyen mintázatfelismerı rendszerre, amely a 

megfelelı stimulus esetén a megfelelı viselkedést beindítja. Ewert (1987) azt a 

rendszert, ami kétéltőekben egy motoros programot aktivál, utasítás engedélyezı 

rendszernek (command releasing system) nevezte. Ez lényegében a neurobiológiai 

megfelelıje a Lorenz (1937) által definiált öröklött kiváltó mechanizmusnak (innate 

releasing system), amit egy bizonyos kulcsinger (általában egy stimulusosztály) aktivál 

(Tinbergen et Lorenz, 1938, idézi Sewards et Sewards, 2002). A barna varangy (Bufo 

bufo) metamorfózisa után azonnal képes megkülönböztetni a prédának látszó mozgó 

objektumokat a predátornak látszóaktól (Ewert et Burghagen, 1974a,b). A predátor elıl 

elmenekül, míg a prédának látszó stimulus felé orientálódik, és nyelvét kiöltve 

megpróbálja elkapni azt. A különbözı stimulusok megkülönböztetésére és a megfelelı 

viselkedés beindítására akkor is képes, ha elıtte mindkét nagyagyféltekéjét 

eltávolították, viszont a támadás pontos orientációja ilyenkor sérül, és az állatok 

motivációja és ébersége is csökken (összefoglalásul lásd: Ewert et al., 2001). Ha azonban a 

pretectalis régiót (PT) károsították, a varangyok minden mozgó stimulust megtámadtak, 

még a predátornak látszóakat is (Ewert et al., 1996). A subtelencephalikus 

látóközpontok tehát képesek pontos prédafelismerésre kétéltőekben. Ez eddig az 

egyetlen olyan állatcsoport, ahol a tectum opticum által létrehozott adaptív viselkedést 

az elıagytól izoláltan lehetett vizsgálni (Ewert, 1968; Ingle, 1973, 1977; Ewert et al., 
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1996, 2001). Úgy tőnik, a mozgó stimulusok felismeréséhez a tectum opticumra van 

szükség, a motoros válasz beindítását pedig az agytörzsi formatio reticularis végzi (FR). 

Ez utóbbi terület tartalmazza valószínőleg a központi mintázatgenerátort (Central 

Pattern Generator), ami a veleszületett viselkedésválaszhoz szükséges mozgásokat 

kódolja (Sewards et Sewards, 2002). A pretectum a különbözı stimuluskategóriák 

megkülönböztetéséért felelıs azáltal, hogy gátolja a tectum bizonyos sejtjeinek 

mőködését, így elnyomva az automatikus támadási reakciót a predátor stimulusok 

esetében (Ewert, 1997; Ewert et al., 2001).  

 Madarakban a fenti mechanizmus neurális hátterérıl sokkal kevesebb 

információ áll rendelkezésre (Sewards et Sewards, 2002). Az mindenesetre biztosnak 

látszik, hogy a szubtelencephalikus központok itt is elégségesek az öröklött 

színpreferencia és a veleszületett szín- és formafelismerés és preferencia 

reprezentációjához, valamint a hozzájuk tartozó viselkedésválasz kódolásához (Kabai et 

Kovach, 1993b, 1. és 2. kísérletek). Kabai és mtsai. (1992) kimutatták azt is, hogy 

színpreferenciát mutató fürjcsibék tectofugalis látórendszere megemelkedett 

metabolikus aktivitást mutat függetlenül attól, hogy a preferencia genetikai eredető volt, 

vagy imprinting hatására jött létre. Ráadásul a telencephalikus léziók hatására a 

thalamus látómagvaiban jelentıs sejtpusztulás és degradáció volt megfigyelhetı (Kabai 

et Kovach, 1993a; Cerutti et al., 2003), ami azok funkcióvesztésére utal. Mindez arra 

utal, hogy a kétéltőekhez hasonlóan madarakban is a TeO-PT-FR pálya felelıs az 

öröklött stimulusfelismerésért.  

Ellentmond ennek némileg, hogy a PT léziója nem vezetett az öröklött 

stimuluspreferencia megszőnéséhez, viszont a medialis diencephalon (MD) léziója 

károsította azt (Csillag et al., 1995). Nem feltétlenül a kétéltőek és madarak közötti 

neurofiziológiai és morfológiai különbségek okozzák a fenti ellentmondást. Habár a 

kétéltőek retinája három csaptípust tartalmaz, így látnak színeket is (Liebman et Entine, 

1968), nincs tudomásom arról, hogy a színek szerepét a veleszületett preferenciában 

megvizsgálták volna. Ugyanígy, a fürjek esetén a preferencia színes villogó panelekre 

korlátozódott, a stimulusok formájának feldolgozására nem feltétlenül volt szükség a 

kísérletek során. Ezek a kísérleti modellek közötti különbségek lehetnek felelısek az 

ellentmondó eredményekért. Ezt támasztják alá az emlısökben találtak is, melyek 

alátámasztják a PT szerepét a veleszületett stimulusfelismerés során. 

 Emberi csecsemık gyorsan megtanulják megkülönböztetni anyjuk arcát a többi 

megjelenı arctól, és határozott preferenciát mutatnak az irányában (Slater et Kirby, 
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1998). Ehhez a hamar kialakuló diszkriminációhoz nem csak gyors tanulás szükséges, 

hanem egy öröklött preferencia is, amely eleve elınyben részesíti az arcokat a környezet 

más stimulusaival szemben, így a csecsemı figyelmét azokra irányítja (Goren et al., 

1975). Ez a fajta preferencia akár már percekkel a születés után megmutatkozik abban, 

hogy az újszülött hosszabb ideig követ a tekintetével egy archoz hasonló geometriai 

alakzatot, mint más hasonló komplexitású stimulusokat (Johnson et Morton, 1991). 

Arra, hogy ez a stimuluspreferencia más, mint egy egyszerő geometriai forma (ovális 

alakzat, három sötétebb folttal (szemek és a száj), számos vizsgálat utal. Ezek során 

kimutatták, hogy az újszülött számos arckifejezést képes imitálni már az elsı arc 

alapján, ami a látóterébe kerül (Reissland 1988). Feltehetı, hogy az arcnak mint 

komplex stimulusnak a reprezentációja veleszületetten megtalálható az emberi 

újszülöttekben, és ez valamilyen módon összeköttetésben van a saját arcuk 

reprezentációjával, ami lehetıvé teszi az adaptív viselkedések (ebben az esetben az 

imitáció) létrehozását (Slater et Kirby, 1998).  

 Mivel a geniculocorticalis látópálya két hónapos kor elıtt nem funkcionális, 

valószínő, hogy az extrageniculocorticalis pálya,  amely a superior colliculuson 

keresztül vezet, végzi az arcfelismerést. Morton és Johnson (1989, Johnson et al., 1991) 

két arcfelismerı rendszert meglétét tételezi fel. Az elsı egy születés után azonnal 

funkcionális subcorticalis rendszer, amely az arcok felé irányuló orientációt, illetve a 

mozgó arcok követését idézi elı, míg a második kéreghez kötött rendszer a 

felnıttkorban tapasztalható szofisztikált egyedi arc-azonosításért felelıs. A subcorticalis 

rendszer ráadásul felnıtt korban is aktív (Johnson, 2005), amire például az utal, hogy 

látókérgi sérüléseket szenvedett emberek máshogy reagálnak az arcokra, mint más 

stimulusokra, ha azok látómezejük kérgi –vak - területeire vetülnek (Vuilleumier, 2000; 

Vuilleumier et al., 2001). A szakirodalom ezt a jelenséget vak-látásnak (blindsight) 

nevezi, mivel ilyenkor az alanyban nem tudatosul a látvány, még ha reagál is rá (Leh et 

al., 2006). A subcorticalis rendszer nem elsısorban az arcok egyedi azonosításáért 

felelıs, hanem az arcok érzékeléséért és az arckifejezések megkülönböztetéséért, és 

ebben a funkciójában képes befolyásolni a kérgi (tanult) egyedi arcfelismerést 

egészséges felnıttekben (összefoglalja. Johnson, 2005).  

 Emberben természetesen a szisztematikus léziók hatását lehetetlen vizsgálni, de 

patkányokban a látókéreg léziója nem okoz számottevı viselkedésváltozást, az állatok 

nem vakulnak meg, bár a lézió itt is degenerációt okoz a thalamikus látómagvakban 

(Dean, 1978). A hasonlóságok a kétéltőek, madarak és az emlısök tectum opticuma 
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(emlısökben superior colliculus) kapcsolatrendszerében és stimulusokra adott 

elektrofiziológiai reakcióiban (Manteuffel et Fiseifis, 1990; a kapcsolatrendszerrıl ld. 

Schrott et Kabai, 2008) között arra utalnak, hogy a szubtelencephalikus struktúrák 

látásban betöltött funkciója evolúciósan rendkívül konzervatív (összefoglalásul lásd. 

Sewards et Sewards, 2002). 

 

3.7 A tanulás és a veleszületett preferenciák integrációja viselkedési és agyi szinten 

Ismert, hogy a varangyok képesek egy potenciálisan fenyegetı, predátornak 

látszó stimulust a táplálékkal asszociálni, és néhány prezentáció után a predátor 

stimulus már a táplálékszerzı viselkedést váltja ki (Brzoska et Schneider, 1978). Ha úgy 

tetszik, meg lehet tanítani az állatot, hogy a prédát a kísérletezı kezébıl fogadja el. 

Jelen esetben a kéz a fenyegetı stimulus, amely a kondicionálás során feltételes 

stimulussá válik, ami a feltétlen stimulushoz (préda) hasonlóan egy idı után már 

önmagában kiváltja a támadást. Az ilyen módon kondicionált varangyok generalizálják 

a feltételes stimulust, és más, predátorhoz hasonló stimulusokat sem kerülnek el (Ewert 

et al., 2001). A korábban menekülést kiváltó stimulus tehát a táplálékkal asszociálódik, 

és a veleszületett predátorelkerülés egy tanult preferencia kontrollja alá kerül. 

 Hasonló a helyzet a csirkék esetében is. Itt két veleszületett stimulusfelismerı 

rendszer „verseng” a csipegetés szabályozásáért: az egyik a piros rovar 

megpillantásakor szupresszálja a központi mintázatgenerátort, míg a másik, ezzel 

némiképp ellentétesen, a piros színő stimulusok felé orientálja a csipegetést, és 

elnyomja az elıbbi választ. Az elıagy az utóbbi rendszert folyamatos gátlás alatt tartja, 

így az csak akkor tud megnyilvánulni, ha az elıagyi gátlás megszőnik, ekkor jelenik 

meg az automatikus piros preferencia. A tanulás képes felülírni mindkét veleszületett 

preferenciát. Elég csak arra gondolni, hogy a 3. kísérletben használt piros gyöngy 

nagyon hasonlít a bogyó stimulushoz. A piros bogyó felé nem mutatnak veleszületett 

preferenciát a csirkék, ám pozitív megerısítés esetén sikerült szelektív csipegetési 

választ kiváltani vele. Valószínőleg a szigorúan diszpreferált piros rovarral is lehetséges 

csipegetést kiváltani megfelelıen hosszú kondicionálás után. Ezt támasztja alá, hogy 

már akkor is csökken vagy el is tőnik a piros rovar preferencia, ha a bogyó stimulusok 

után prezentáljuk azokat (Gamberale-Stille et al., 2007, saját nem közölt adat). Tehát a 

korábbi tapasztalatnak már ilyen rövid távon is van hatása, és könnyen felülírják a 

veleszületett preferenciákat.. Hasonló, csak nehezebben értelmezhetı interakciót 

tételezhetünk fel a táplálkozási stratégiák, a tanulás és az öröklött preferenciák között is. 
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Ebben az esetben egy adott vizuális információ a különbözı döntési rendszerek 

szempontjából más-más jelentéssel bír. Egy adott stimulus (táplálékszemcse vagy folt 

látványa) színétıl, távolságától, egyedsőrőségtıl, korábbi tapasztalattól függıen más és 

más viselkedéseket válthat ki.  Az, hogy mi befolyásolja egyes választási helyzetekben 

(mint amilyenek a 1., 2., 5., és 6. kísérletben használtak) azt, hogy melyik rendszer 

kontrollálja a csípést, és az adott rendszer milyen mechanizmussal választódik ki, 

egyelıre megválaszolatlan kérdések.  

Az egyik lehetséges mechanizmus a ’minden vagy semmi’ gátlás lehet, ebben az 

esetben az asszociált stimulusok egyes rendszerek teljes gátlását aktiválják, míg más 

rendszereket beindítanak. Ilyen mechanizmussal mőködhet a keserő íző stimulus 

késıbbi elkerülése, ekkor a megfelelı stimulus a csípési választ teljesen gátolja. A 

gátlás gyakran nem csak egy bizonyos stimulusra, hanem egy egész stimulusosztályra 

generalizáltan vonatkozik (Gibbs et al., 2008). 

Egy másik mechanizmus a stimulus percepcióját érinti, és csak a viselkedés 

létrejöttének valószínőségét változtatja meg. Elérheti ezt azáltal, hogy az állat 

keresıképét módosítja vagy egészíti ki. Az általános piros preferencia például lehet 

annak a következménye, hogy a piros színt az állatok a szubtelencephalikus „gyors” 

látórendszer (Milner et Goodale, 1995) segítségével hamarabb és könnyebben 

észreveszik. Normális esetben a telencephalikus látóközpontok felülírják a gyors 

látórendszer által kiadott parancsot a csípésre, de elıagyirtás esetén a piros preferencia 

érvényesül. Ez egyrészt alátámasztaná azt a hipotézist, hogy a piros szín a növényeknél 

pusztán figyelemfelkeltı célzatú, nem pedig az érettség és a magas energiatartalom 

jelzése (Schmidt et al., 2004), másrészt megmagyarázná, hogy a piros preferencia miért 

fedi el a formafelismerést az 1. kísérletben. Az aposzematikus színezető stimulusok 

esetén kialakuló stabilabb ízelkerüléses memória (Johnston et Burne, 2008) is egy 

hasonló ingerszőrı mechanizmusra utalhat.  

A szubtelencephalikus látórendszerek a telencephalontól izoláltan nem képesek 

vizuális asszociációk kialakítására sem kétéltőekben (Ewert et al., 2001), sem 

madarakban (Kovach et Kabai, 1993; Zachar et Kabai, nem közölt adat), sem 

emlısökben (Schneider, 1969, 1970; McDaniel et al., 1982). Cerutti és munkatársai 

(2003) állítása szerint, telencephalonirtott galambok képesek voltak a táplálékot egy 

piros színő stimulussal asszociálni, miközben a sárga szín nem járt semmilyen 

megerısítéssel, majd a két asszociációt képesek voltak megfordítani. Adataikból 

azonban az derül ki, hogy a decerebrált galambok másképpen reagáltak a piros és a 
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sárga stimulusokra, nem meglepı módon a pirosakat részesítve elınyben. Véleményem 

szerint az eredményeik nem meggyızıek, különösen annak fényében, hogy egy korábbi 

decerebrációs vizsgálatukban is a piros színt használták a pozitív stimulusként (Cerutti 

et Ferrari, 1995). Jelen dolgozat eredményei valószínőbbé teszik, hogy Cerutti és 

munkatársai által talált jelenség a szubtelencephalikus piros preferenciát tükrözi, nem 

pedig valamiféle telencephalontól független plaszticitást.  

 A vizuális asszociációk és a velük kapcsolatos döntéshozatal helye minden 

bizonnyal a telencephalonban keresendı. A 5.5 és 5.6 fejezetben ismertetett irodalmi 

adatok alapján, valamint jelen dolgozat eredményeit figyelembe véve a 18. ábrán 

megkísérlem funkcionális alapon integrálni az elıagyi és a szubtelencephalikus 

rendszereket. Az ábrázolt hálózat nem teljes, további területek, sıt a meglevı területek 

közti további kapcsolatok is szerepet játszhatnak a döntéshozatali folyamatokban. Az 

ábra azt hivatott ábrázolni, hogy a táplálkozás tanult preferenciák által történı 

szabályozásáért felelıs területek (B és C keretek) és az öröklött stimulusfelismerésért és 

a csípési válaszért felelıs területek (A és D keretek) legalább két hierarchikus 

feldolgozópályát alkotnak. A szubtelencephalikus pálya gyorsan végrehajtódó, nem 

plasztikus válaszokra alkalmas, amelyek korlátozottan adaptív viselkedést 

eredményeznek. Ha a viselkedés módosítására van szükség, akkor az elıagyi hálózat 

veszi át a válaszadó szerepet, és a megfelelı subtelencephalikus rendszereket 

kontrollálva (piros nyilak) átveszi a viselkedés irányítását. Az elıagyi kontroll pontos 

útvonalai és mechanizmusai még tisztázásra szorulnak. 

 Az 1. és 2. kísérlet során a telencephalikus területek léziójával kikapcsoltuk az 

elıagyi (18. ábra. a vízszintes vonal feletti régiók) hálózatot, így a szubtelencephalikus 

pálya által közvetített utasítások hajtódtak végre, és erıs piros preferencia jelent meg, 

valamint elveszett a tanulási képesség. A 3., 4. és 6. kísérletekben csak az MSt-t irtottuk 

ki, ami részben módosította a viselkedést és meggátolta a tanulást, de a már memorizált 

asszociációk alapján kiadott utasítások más útvonalon (18. ábra. piros nyilak) keresztül 

továbbra is elérték a szubtelencephalikus stimulusfelismerı (A keret) és végrehajtó (D 

keret) központokat. 
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18. ábra: A táplálékválasztásban részt vevı fıbb agyterületek. Az inger a retinán 
keresztül eléri a subtelencephalikus látó és stimulusfelismerı rendszert (A keret), ahol a 
tectum opticum (TeO) és a pretectum (PT) felelıs feltehetıleg a formafelismerésért, 
míg a szín reprezentációjáért a nucleus geniculatus pars ventralisa (GLv) és/vagy a 
medialis diencephalon egyes, még meg nem határozott magcsoportjai felelısek (MD?). 
Mindkét terület kapcsolatban áll a TeO-mal. A telencephalonba a palliális 
látóközpontokon (B keret) az entopalliumon (E) és a Wulston keresztül kerül a vizuális 
információ. Innen kerül a táplálkozással kapcsolatos döntéshozatali hálózathoz, amely 
mind az egyszerő asszociációkért, mind a táplálkozási stratégiát meghatározó elemekért 
felelıs (C keret). A végrehajtó hálózatot (D keret) amely a mozgás megvalósulásáért 
felelıs, az agytörzsi formatio reticularis (FR) és a nyúltvelı és gerincvelı motoneuron-
populációi (MN) alkotják. Az egyes kapcsolatok részleteirıl, valamint a felsorolt 
területekrıl és további kapcsolataikról az Avian Brain Circuitry Database 
(’www.behav.org/abcd’, Schrott et Kabai, 2008) ad felvilágosítást. További rövidítések: 
Arco, arcopallium; AVT, area ventralis tegmentalis; GLd, nucleus geniculatus lateralis 
pars dorsalis principalis; IMM, intermedier mediális mesopallium; MSt, medialis 
striatum; NCL, nidopallium caudolaterale; Rt, nucleus rotundus; SN, substantia nigra 
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3.8 Kitekintés 

Fontos hangsúlyozni, hogy bármennyire is bonyolult komputációt is igényel 

látszólag egy adott rendszer mőködése, mindig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen 

körülmények között képes a mőködésre. Sok biológiai rendszerrıl derült ki, hogy az, 

ami bonyolult feldolgozásnak tőnt, vakójában egy specifikus rendszert takart, ami egy 

adott probléma megoldására evolválódott. Amint azt a bevezetıben említettem, a 

gyöngybaglyok három dimenzióban képesek reprezentálni a környezetük hangjait. Egy 

hangforrás térbeli pozíciójának meghatározásához az interauricularis idıkülönbséget és 

hangerıkülönbséget is felhasználják (Knudsen et Konishi, 1978). Ez a két információ 

elkülönült pályán jut el arra az agyterületre, ahol a hallási térkép végül is helyspecifikus 

tüzelési mintázatú neuronok aktivitásaként reprezentálódik. Ahhoz, hogy ez a két 

információ térképpé álljon össze, egy specifikus neuronhálózat mőködése szükséges, 

amely mőködés legjobban a mátrix szorzás matematikai mőveletével írható le (Pena et 

Konishi, 2001). Galambok vizuális rendszere szintén tartalmaz egy olyan 

neuronhálózatot a nucleus rotundusban, mely képes egy objektum retinális képének 

növekedésének sebességét és méretét (valójában a méret egy exponenciális függvényét) 

felhasználva meghatározni az adott objektummal történı összeütközés idejét (Sun et 

Frost, 1998). Mind a két esetben egy nagyon specifikus rendszerrıl van szó, ami 

kizárólag egy bizonyos input esetében mőködik, és még véletlenül sem alkalmas a 

számítások elvégzésére általános esetben.  

A szubtelencephalikus látórendszer sem egy általános stimulusfeldolgozó és 

kategorizáló hálózat. Valószínőbb, hogy nagyon specifikus, a túlélés szempontjából 

nagy jelentıségő stimulusok felismerése van itt kódolva, és a rendszer nem általában 

alkalmas a stimulusok elkülönítésére, csak bizonyos stimulusok váltanak ki reakciókat. 

Kérdés, hogy a tanult viselkedések mennyire épülnek rá a „behuzalozott” 

viselkedésekre. Emberi újszülöttek számos olyan primitív reflexet mutatnak, ami az 

egyedfejlıdés során eltőnik mint reflex, ám késıbb újra megjelenik akaratlagos, 

irányított viselkedésként. A járási vagy lépı reflex például lépegetéshez hasonló 

mozgásmintázatot vált ki, ha a csecsemı lábai egy lapos felülethez érnek. Különbözı 

idegrendszeri rendellenességek, elsısorban az adott viselkedést szabályozó kérgi terület 

sérülése hatására a primitív reflexek újra megjelenhetnek felnıttekben is. Gyakran 

éppen ezért diagnosztikus célra is felhasználhatók (Teitelbaum et al., 2004). Valószínő, 

hogy a reflexek egyes elemei, mint például a járást szabályozó központi 

mintázatgenerátor, nem teljesen gátlódnak csak kérgi szabályozás alá kerülnek, igy 
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elemeivé válhatnak egy plasztikus viselkedésnek. A szubtelencephalikus vizuális 

preferenciákkal hasonló lehet a helyzet: alapvetıen befolyásolhatják az elıagy döntési 

folyamatait, de akár telencephalikus gátlás alá is kerülhetnek.  

Az, hogy a plasztikus telencephalikus folyamatok mennyiben támaszkodnak a 

veleszületett szubtelencephalikus rendszerekre, vagy ha úgy tetszik, a tanult 

viselkedések mennyire tudnak függetlenedni lenni az idegrendszer öröklött korlátaitól, 

nemcsak a viselkedésbiológia fontos kérdése, de a kognitív filozófia egyik legnagyobb 

problémája is. Vajon az emberi absztrakció képes-e elszakadni az evolúciós hátterétıl, 

vagy az korlátokat állít a megismerés elé?  

A házicsirkék táplálkozási viselkedésének figyelemreméltó plaszticitása 

ugyanakkor  szoros függése a veleszületett preferenciáktól és idegrendszeri érési 

folyamatoktól, egyedi lehetıséget nyújt annak a vizsgálatához, hogy  milyen mértékben 

képes a tanulás módosítani a vagy helyettesíteni a „behuzalozott” reakciókat.  
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4. Összefoglaló 
 

A fészekhagyó madarak fiókái elsısorban vizuális információk alapján ismerik 
fel táplálékukat. Munkámban ennek a stimulusfelismerésnek és az ezen alapuló döntési 
folyamatnak a veleszületett és tanult elemeit, valamint ezek neurális hátterét vizsgáltam 
fiatal házicsirkéken. 

A csirkék képesek tanulás nélkül a stimulusok színe és formája alapján elkerülni 
bizonyos stimulusokat, mint például az aposzematikus színezető rovarokat. Kimutattuk, 
hogy ez a veleszületett stimulusfelismerés és elkerülés a szubtelencephalikus 
területekhez kötött, hiszen a telencephalon eltávolítása után is mőködik. A 
telencephalon-irtott csirkék a piros stimulusokat preferálták a zöldekkel szemben, de a 
piros rovarokat elkerülték ha piros bogyó stimulusokra is csíphettek. Az intact csirkék 
nem mutattak piros preferenciát. Tudomásunk szerint ez az elsı bizonyíték arra, hogy 
egy telencephalon-irtott amnióta képes táplálék-objektumokat megkülönböztetni, és az 
elsı, amely bizonyítja, hogy egy decerebrált gerinces képes kontextustól (színtıl) függı 
formafelismerésre az alacsonyabbrendő szubtelencephalikus látóközpontokra 
támaszkodva. 

A telencephalon egyes területei mint például a medialis striatum (MSt) felelısek 
a táplálkozással kapcsolatos tanulásért és az optimális táplálkozási stratégia 
létrehozásáért. Megmutattuk, hogy a csirkék képesek megtanulni különbözı színő 
gyöngyök között választani a várható negatív vagy pozitív megerısítés alapján, illetve a 
várható jutalom mennyisége és idıbeli távolsága alapján is. Eredményeink szerint az 
MSt léziója megakadályozta új asszociációk létrejöttét, de a már kialakult 
memórianyomokat nem érintette, függetlenül attól, hogy azok pozitív vagy negatív 
megerısítéssel jöttek létre. Az MSt-ledált állatok türelmetlenné váltak, hajlamosak 
voltak az idıben közelebbi, de kisebb jutalmat jelentı stimulust választani a távolabbi, 
de nagyobbal szemben. Következtetéseink szerint az MSt funkciója a korábbi adatokkal 
ellentétben nem a memórianyom tárolása, hanem a várható jutalom megszerzéséhez 
szükséges idı elırejelzése, így az optimális táplálkozási stratégia egyik paraméterének 
kódolása.  

A csirke így jól vizsgálható modellállat lehet a veleszületett és tanult 
preferenciák interakciójának, avagy neurobiológiai megközelítésben a 
szubtelencephalikus és a telencephalikus területek együttmőködésének vizsgálatára.  
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5. Summary 
 

Hatchlings of nidifugous birds use mostly visual information to recognize their 
food. My aim was to reveal the neural background of the decision making processes 
based on such stimulus recognition in young domestic chicks.  
 Chicks are capable of avoiding certain stimuli (e.g. insects with aposematic 
colouration) based on their colour and shape, without learning. We showed that innate 
stimulus recognition and avoidance are linked to subtelencephalic structures. After the 
removal of their telencephalon, chicks still showed discrimination toward specific 
shapes and colours. They preferred red objects over green ones but avoided red insects 
versus red fruits. Intact chicks did not show ’red preference’. The present study is the 
first one to show that an amniote species is able to recognize and discriminate natural 
food objects without telencephalon and that a decerebrated vertebrate discriminates 
between colours and shapes in a context dependent manner. 
 Telencephalic regions such as the medial striatum (MSt) are responsible for the 
learning processes related to food objects and for the optimalization of foraging. We 
showed that chicks can learn to discriminate coloured beads based on the negative or 
positive reinforcement expected, or on the amount and delay of the forthcoming reward. 
The bilateral lesion of the MSt impaired the formation of new associations, however, it 
did not impair the recall of memorized color discrimination. The lesion also caused 
impulsive choice: the ablated chicks chose the bead associated with small-immediate 
reward instead of the one indicating large but delayed reward. We conclude that the 
function of the MSt is not the storage of memory, as considered previously, but the 
anticipation of the time needed to acquire the reward. Therefore, the MSt might code an 
important parameter of the optimalization of foraging behaviour. 
 The domestic chick is a potential model system for studying the interaction 
between innate and learned visual preferences, or, according to a neurobiological 
approach, for observing the cooperation of subtelencephalic and telencephalic brain 
regions. 
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F1 függelék: A dolgozatban említett agyterületek régi és új nomenklatúra szerinti 
elnevezése és rövidítése ABC sorrendben 
 
 Az madáragy anatómia régi és új nevezéktanával kapcsolatban ld. Reiner et al, 
(2004) munkáját. A rövidítések forrása az Avian Brain Circuitry Database 
(www.behav.org/abcd, Schrott et Kabai, 2008). 
 
rövidítés agyterület új elnevezése agyterület régi elnevezése rövidítés homológ terület 

emlısben 

A, Arco arcopallium archistriatum A amygdala 
AVT area ventralis tegmentalis    
Cb cerebellum    
E entopallium ectostriatum E vizuális kéreg 
FR formatio reticularis    

GLd 
nucleus geniculatus 
lateralis pars dorsalis principalis    

GLv 
nucleus geniculatus lateralis pars 
ventralis    

GP globus pallidus paleostriatum primitivum PP globus pallidus externus 
ICC inferior colliculus nucleus centralis     

ICX 
inferior colliculus nucleus 
externalis    

IMM intermedier mesopallium mediale  
intermedier medialis 
hyperstriatum ventrale IMHV asszociációs kéreg 

MSt medialis striatum lobus parolfactorius LPO ventralis striatum 
N nidopallium neostriatum N asszociációs kéreg 
nAcc nucleus accumbens    
NCL nidopallium caudolaterale neostriatum caudolaterale NCL prefrontalis kéreg 
PT pretectum    
Rt nucleus rotundus    

SN substantia nigra 
nucleus tegmenti 
pedunculopontinus pars compacta TPC  

TeO tectum opticum tectum opticum TeO superior colliculus 
TrO tractus opticus    
W wulst (hyperpallium apicale) Wulst W vizuális kéreg 
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F2 függelék: Az operációk és a szövettani rekonstrukciók leírása 

 

F2.1 Telencephalonirtás (1. és 2. kísérlet): 

 

F2.1.1Az operáció menete: 

 Az állatokat ketamin és xylazin keverékével altattuk el [0,2 ml Ketamin (10 

mg/ml) és Xylazin (2 mg/ml)]. A bırt megnyitottuk a fejtetın és a koponya tetején 

pengével kb. 3-4 mm élhosszúságú négyzet alakú ablakot nyitottunk. A nyíláson át egy 

perisztaltikus pumpához kapcsolt pasteur pipettával eltávolítottuk a nagyagyféltekéket. 

A koponyába ezután vérzéscsillapító habot (Gelaspon) tettünk, majd szövetbarát 

pillanatragasztóval összezártuk a fejbırt. A mőtét után a csirkéket egy sötét 

inkubátorban tartottuk 37oC-on 24 órán keresztül.  

 

F2.1.2. Szövettani rekonstrukció:  

A kísérlet végeztével a csirkéket túlaltattuk, az agyukat eltávolítottuk és 

fixálóban (4%-os paraformaldehid 0,1 M PBS-ben, pH 7,4) tároltuk 3 napig. Ezután 25 

%-os szacharóz oldatba kerültek további feldolgozásig. Az agyakat fagyasztó-

mikrotómmal 100µm-es metszetekre szeleteltük, a metszeteket tárgylemezre húztuk 

majd standard Nissl eljárás szerint megfestettük. A lézió kiterjedését mikroszkóppal 

vizsgáltuk  

 

  

F2.2 Az MSt bilaterális léziója (3., 4., kísérlet) 

 

F2.2.1Az operáció menete: 

Az MSt bilaterális léziójához a csirkéket 0,4 ml Ketamin (10 mg/ml) és Xylazin 

(2 mg/ml) 1:1 arányú keverékével altattuk el. Az altatót i.p. injekcióval adtuk be. 

Amennyiben szükséges volt a mőtét során további 0,1 ml altatót adtunk, hogy a stabil 

anaesthesiát fenntartsuk. Az elaltatott csirkét egy patkány sztereotaxikus berendezésben 

rögzítettük (SR-5N, Narishige Co. Japán) amit Kuenzel és Masson (1988) módszere 

szerint módosítottunk. A fejbırön vágást ejtettünk majd a dura materen nyitott apró 

nyíláson keresztül 0,4 µl 15 µg/µl koncentrációjú iboténsav (Sigma) oldatot (oldószer 

(0,1 M PBS, pH 7,3) injektáltunk az agy megfelelı részébe egy 1 µl-es, nem hegyes 

végő (flat tip) Hamilton fecskendıvel. Az injekció koordinátái: 6,4-6,8 mm rostralisan a 
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frontoparietáls varrattól, a középvonaltól 1 mm-re mindkét irányban lateralisan és 4,5-

4,6 mm mélyen az agyfelszíntıl számítva. Az injektálás sebessége hozzávetılegesen 

0,01 µl/perc volt. Az álmőtött állatok esetében üres fecskendıtőt használtunk. A mőtét 

végén a sebbe antibiotikumot helyeztünk és a bırt szövetbarát pillanatragasztóval 

összezártuk. A csirkék a mőtét után saját lakódobozaikba kerültek vissza lábadozni.  

 

F2.2.2 Szövettani rekonstrukció: 

A viselkedésvizsgálatok végeztével, a csirkéket mélyaltatásban fixálóval (4% 

paraformaldehid 0,1 M foszfát-pufferben (PBS) oldva) transzkardiálisan perfundáltuk. 

Az agyakat kiszedtük, és posztfixálásra 4%-os foszfátpufferben tároltuk 3-4 napig 4oC-

on. Ezután tojássárgájába ágyaztuk és vibrációs microtommal 50 µm-es metszeteket 

készítettünk. A metszeteket tárgylemezre húztuk és cresyl ibolya festékkel standard 

Nissl festési eljárás szerint megfestettük majd lefedtük. Léziók méretét egy 

mikroszkóphoz kötött camera lucida berendezés segítségével rekonstruáltuk  

 

F2.3 A cMSt és az rMSt bilaterális léziója (6. kísérlet) 

 

Az operáció az F 2.2.1. függelékben leírtak szerint történt, ezért itt csak a 

különbségekre térünk ki.  

A cMSt léziónál 0,38 µl 12 µg/µl koncentrációjú iboténsavoldatot injektáltunk 

agyféltekénként. A koordináták: 5,0 mm rostralisan a frontoparietáls varrattól, a 

középvonaltól 1,0 mm-re mindkét irányban lateralisan és 5,5 mm mélyen az 

agyfelszíntıl számítva. 

A rMSt léziónál 0,32 µl 12 µg/µl koncentrációjú iboténsavoldatot injektáltunk 

agyféltekénként. A koordináták: 6,9 mm rostralisan a frontoparietáls varrattól, a 

közepvonaltól 1,0 mm-re mindkét irányban lateralisan és 5,1 mm mélyen az 

agyfelszíntıl számítva. 

Az álmőtétek során 0,38 µl PBS oldatot injektáltunk agyféltekénként.  

Az anaeshtesia hatásainak elmúltával itt sem tapasztaltunk elváltozást a lokomóciós 

aktivitásban vagy a testtartásban sem a ledált sem az álmőtött állatokban. 

 Az agyak feldolgozása és a lézió méretének és helyének meghatározása az 

F2.2.2. függelékben leírtak szerint történt. 
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