
Patkányok ultrahangos vokalizációján alapuló 

viselkedésfarmakológiai állatmodellek alkalmazhatósága, korlátai 

és a modellekben rejl� további lehet�ségek 

 

Kassai Ferenc 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 
 

Biológia Doktori Iskola 

Vezet�je: Dr. Erdei Anna egyetemi tanár, D.Sc. 

Idegtudomány és Humánbiológia Doktori Program 

Vezet�je: Dr. Détári László egyetemi tanár, D.Sc. 

 

Témavezet�: 

Dr. Bárdos György, Egyetemi tanár és intézet vezet�, az MTA 

doktora 

 

Konzulens: 

Dr. Gyertyán István, Laborvezet�, PhD. 

 

 
 

Richter Gedeon Nyrt. 
Viselkedésfarmakológiai laboratórium 

 
 

2013 



 2 

Tartalomjegyzék 

Rövidítésjegyzék .......................................................................................................................5 

1. Bevezetés................................................................................................................................7 

2. Irodalmi áttekintés ...............................................................................................................8 

2.1. A patkányok ultrahangos vokalizációja...........................................................................8 

2.1.1. Az 50 kHz-es vokalizációk.......................................................................................8 

2.1.2. A 22-24 kHz-es vokalizációk ...................................................................................9 

2.1.3. A 35-40 kHz-es vokalizációk ..................................................................................11 

2.2. A patkányok ultrahangos vokalizációján alapuló viselkedésfarmakológiai 

állatmodellek .........................................................................................................................12 

2.2.1. Szorongás és pánik modellek ..................................................................................12 

2.2.2. Feln�tt patkányok 22-24 kHz-es vokalizációján alapuló fájdalom modellek .........20 

3. Célkit�zések .........................................................................................................................22 

3.1. Szorongásoldó anyagok gyógyszerfejlesztése során sz�résre alkalmas USV 

módszerek beállítása, összehasonlítása és alkalmazása ........................................................22 

3.1.1. A megfelel� sokkolási intenzitás, patkánytörzs és állat beszállító kiválasztása a 

módszerek beállításához....................................................................................................22 

3.1.2. A tesztprotokollok összehasonlítása........................................................................23 

3.1.3 A többszöri sokkolásos modell sz�r�módszerként történ� alkalmazása..................24 

3.2. Az MTEP és rimonabant együttes hatásának vizsgálata ................................................25 

3.2.1. Feln�tt patkányok USV-jének fokozásán alapuló anxiogenitás modell beállítása..26 

3.2.2. Memóriarontó és -javító anyagok hatásának vizsgálata a sokkolási környezethez 

társított USV akvizíciójára ................................................................................................27 

3.2.3 Az MTEP és a rimonabant együttes hatásának vizsgálata a szorongásra és a 

memóriára..........................................................................................................................28 

3.3. 22-24 kHz-es ultrahanggal kiváltott dermedési reakció vizsgálata ................................28 

4. Anyag és módszer ................................................................................................................30 

4.1. Az állatok........................................................................................................................30 

4.2. Eszközök.........................................................................................................................30 

4.2.1. Sokkoló kamrák és az USV detektáló és feldolgozó rendszer ................................30 

4.2.2. USV felvev�-lejátszó rendszer és az ultrahang kiváltotta viselkedési válaszok 

vizsgálata ...........................................................................................................................31 

4.3. Kísérleti elrendezések.....................................................................................................32 



 3 

4.3.1. Az egyszeri sokkolásos elrendezés..........................................................................32 

4.3.2. A többszöri sokkolásos elrendezés ..........................................................................33 

4.3.3. A sokkolási környezethez társításos elrendezés ......................................................33 

4.3.4 22-24 kHz-es ultrahanggal kiváltott dermedés vizsgálata során alkalmazott 

kísérleti elrendezések.........................................................................................................34 

4.4 Tesztelt vegyületek adagolása és oldása..........................................................................34 

4.5 Statisztika.........................................................................................................................35 

5. Az eredmények bemutatása és megvitatása ......................................................................36 

5.1. Az egyszeri és többszöri sokkolásos, valamint a sokkolási környezethet társításos 

USV modellek beállítása, összehasonlítása és alkalmazása..................................................36 

5.1.1. A megfelel� sokkolási er�sség kiválasztása a három modellhez ............................36 

5.1.2 A különböz� patkánytörzsek és beszállítók összehasonlítása az egyszeri 

sokkolásos USV paradigmában.........................................................................................37 

5.1.2. Az egyszeri- és a többszöri sokkolásos, valamint a sokkolási környezethez 

társításos paradigmák összehasonlítása.............................................................................39 

5.1.3. A többszöri sokkolásos modell sz�r�módszerként történ� alkalmazása.................51 

5.2. Az MTEP és rimonabant együttes hatása .......................................................................56 

5.2.1. A CB1, GABAA és GABAB receptor antagonisták USV fokozó hatása .................56 

5.5.2. A beállított modell alkalmassága szorongáskelt� mellékhatással rendelkez� 

vegyületek sz�résére..........................................................................................................57 

5.5.3 A MK-801, MTEP és a rimonabant hatása a félelmi memória akvizíciójára a 

sokkolási környezethez társításos USV protokollban .......................................................58 

5.5.4. A sokkolási környezethez társításos USV paradigma, mint memória modell ........59 

5.5.5. A MTEP és a rimonabant együttes hatása az egyszeri sokkolásos és az 

anxiogenitás modellben, valamint a sokkolási környezethez társított USV modell 

akvizíciós paradigmájában ................................................................................................60 

5.5.6. Kombinált mGlu5 és CB1 receptor antagonista hatással rendelkez� vegyületek 

elhízás elleni szerként történ� fejleszthet�sége .................................................................62 

5.6. Mesterséges és természetes ultrahangokkal kiváltott dermedési reakció vizsgálata......63 

5.6.1. A szakaszos lejátszás és a frekvencia hatása a dermedés mértékére, valamint a 

természetes és generált hangok összehasonlítása ..............................................................63 

5.6.2. Az ultrahang lejátszással kiváltott dermedés szorongás modellként történ� 

alkalmazhatósága...............................................................................................................65 

6. Konklúzió .............................................................................................................................67 



 4 

7. Összefoglalás ........................................................................................................................69 

8. Summary ..............................................................................................................................71 

Irodalomjegyzék ......................................................................................................................73 

Köszönetnyilvánítás.................................................................................................................87 

 



 5 

Rövidítésjegyzék 

5-HT – szerotonin 

8-OH-DPAT – 8-Hidroxi-2-(di-n-propilamino)tetralin 

7-OH-DPAT – 7-Hidroxi-2-(di-n-propilamino)tetralin 

A-843277 – N-(2,6-dimetoxibenzil)-N0[4-(4-fluorofenil)tiazol-2-il]guanidin 

AM251 – 1-(2,4-diklorofenil)-5-(4-jodofenil)-4-metil-N-(1-piperidil)pirazol-3-karboxamid 

AP5 – 2-amino-5-foszfonopentán sav 

CB – kannabinoid 

CDP – klórdiazepoxid 

CP 55940 – 2-[(1R,2R,5R)-5-hidroxi-2-(3-hidroxipropil) ciklohexil]-5-(2-metiloktán-2-

il)fenol  

CPP – 3-((±)-2-karboxipiperazin-4-il)-propil-1-foszfon sav 

DOI – 2,5-dimetoxi-4-jodoamfetamin 

FG7142 – N-metil-9H-pirido[5,4-b]indol-3-karboxamid 

GABA – �-amino-vajsav 

IL-639 – (8aS,12aR)-2-(2,6-Difluorofenil)-5,6,7,8,8a,9,10,11,12,12a-dekahidro-

pirido[3',4':4,5]pirrolo[1,2,3-ef][1,5]benzotiazepin 

i.p. – intraperitoneális 

mCPP – 1-(3-klorofenil)piperazin 

mGlu – metabotróp glutamát 

MK-801 – (+)-5-metil-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]cikloheptén-5,10-imin 

MPEP – 2-metil-6-(feniletilnil)-piridin 

MTEP – 3-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etinil]piridin 

NAM – negyatív allosztérikus modulátor 

NMDA – N-metil-D-aszpartát 

PAG – periaqueductális szürke állomány 

PCP – fenciklidin 

PTZ – pentiléntetrazol 

Ro64-6198 – 8-[(1S,3aS)-2,3,3a,4,5,6-hexahidro-1H-fenalen-1-il]-1-fenil-1,3,8-

triazaspiro[4.5]dekán-4-on 

S32006 – N-piridin-3-il-1,2-dihidro-3H-benzo [e]indol-3-karboxamid 

SB-242084 – 6-kloro-5-methil-N-[6-(2-metilpiridin-3-iloxi)piridin-3-il]indolin-1-

karboxamid 
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SB-699551-A – N-[2-(dimetilamino)etil]-N-[[40-[[(2-feniletil)amino]metil][1,10-bifenil]-

4-il]metil]ciklopentánpropanamid dihidroklorid 

s.c. – subcután 

SCH50911 – (+)-2-(5,5-dimetilmorfolin-2-il)ecetsav hidroklorid 

SEM – az átlag standard hibája 

SSRI – szelektív szerotonin visszavétel gátló 

USV – ultrahangos vokalizáció 

WIN55212-2 – (R)-(+)-[2,3-Dihidro-5-metil- 3-(4-morfolinilmetil) pirrolo[1,2,3-de]-1,4-

benzoxazin-6-il]-1-naftalenilmetanon 
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1. Bevezetés 

A patkányok –hasonlóan más kiseml�sökhöz– ultrahang tartományba es� 

hangjelzésekkel is kommunikálnak. A patkányok ultrahangos vokalizációját számos 

szemszögb�l megvizsgálták, és a kiadott hangok természetér�l, jelentéstartalmáról nagy 

mennyiség� információ halmozódott fel. 

Ennek hatására elindultak az ultrahangos vokalizáció farmakológiai 

állatkísérletekben történ� felhasználására irányuló törekvések is, aminek eredményeképpen 

több új viselkedési teszt született, melyek els�sorban szorongásos betegségeket 

modelleznek. 

A viselkedésfarmakológiai állatmodellek alapvet� célja, hogy el�re jelezzék a tesztelt 

vegyületek majdani humán hatékonyságának mértékét. A modellek transzlációs értékének 

ismerete és fokozása elengedhetetlen a sikeres gyógyszerfejlesztéshez. Napjainkban ez a 

kérdés neuralgikus pontja a gyógyszerkutatásnak. 

Dolgozatomban az ultrahangos vokalizáción alapuló modellek 

gyógyszerfejlesztésben történ� alkalmazhatóságának bizonyos aspektusait elemzem. A már 

korábban az irodalomban leírt modellek mellett kitérek új, eddig nem használt 

modellbeállítási lehet�ségekre is.                                                                                          
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A patkányok ultrahangos vokalizációja 

A patkányoknak három, különböz� frekvencia tartományba es� ultrahangos 

vokalizációja (USV) ismert. Feln�tt patkányok két frekvencián, 50 és 22 kHz körül adnak 

ki ultrahangot, míg az újszülött patkányok 35-40 kHz-en vokalizálnak. Az USV-nek 

alapvet� szerepe van az egyedek közötti kommunikációban. Egyrészt az állatok ezzel 

hozhatják a fajtársak tudomására bels� hangulat állapotukat, másrészt így hívhatják fel a 

figyelmet a környezetükben bekövetkez� változásokra (pl. predátor megjelenése). A 

vokalizációkkal közvetített jelentéstartalom függ egyrészt a vokalizáció frekvenciájától, 

valamint a kontextustól, amelyben azok elhangzanak. 

2.1.1. Az 50 kHz-es vokalizációk 

Egyes kutatók szerint az 50 kHz-es kb. 20 ms-ig tartó vokalizációk az örömérzet 

kifejezésére szolgálnak (Panksepp és Burgdorf, 2000; Panksepp és Burgdorf, 2003; 

Panksepp, 2007), s�t olyan hipotézis is született az 50kHz-es USV-vel kapcsolatban, 

miszerint ez tulajdonképpen az örömérzet kifejezésének egy olyan evolúciósan kezdetleges 

formája, ami emberben megfeleltethet� a gyermekek játék közben hallatott kacajának 

(Panksepp és Burgdorf, 2003). Az 50 kHz-es vokalizációkat valóban leggyakrabban 

pozitív ingerek váltják ki, de nem kizárólag a kellemes érzet kifejezésére szolgálnak. 

Az 50 kHz-es USV váltható ki feln�tt patkányokból csiklandozással, illetve az 

állatok kézzel történ� játékos simogatásával, lökdösésével (Panksepp és Burgdorf, 2003; 

Schwarting és mtsai, 2007; Wöhr és mtsai, 2009). 

Az 50 kHz-es vokalizációkat az állatok kiadhatják egy elvárt kellemes inger 

bekövetkezését megel�z�en is, úgymint játék (Knutson és mtsai, 1998), táplálék felvétel 

(Burgdorf és mtsai, 2000) vagy párzás el�tt (Barfield és mtsai, 1979; McGinnis és 

Vakulenko, 2003). Ehhez hasonlóan anticipátoros vokalizációk mérhet�k olyan társított 

inger hatására is, amely el�re jelzi az állatnak egy örömérzetet kelt� drog, kokain (Mu és 

mtsai, 2009), karbakol (Fendt és mtsai, 2006) vagy amfetamin és morfin (Knutson és 

mtsai, 1999) adagolását, vagy kellemes érzetet kelt� agyi elektromos stimuláció 

bekövetkeztét (Burgdorf és mtsai, 2000; Burgdorf és mtsai, 2007). Az anticipátoros 

vokalizációk tehát a kellemes inger iránti vágyakozást fejezhetik ki. 



 9 

A vokalizációk abban az esetben is megfigyelhet�k, amikor az állatokat szeparálják a 

többi állattól (Wöhr és Schwarting, 2007; Wöhr és mtsai, 2008). A szeparációt követ�en 

mind a ketrecb�l kivett, mind az eredeti dobozban egyedül maradó állatok egyb�l 

elkezdenek vokalizálni (Wöhr és Schwarting, 2007). Feltehet�en ezeknek a 

vokalizációknak a funkciója a kommunikáció újra felvétele lehet (Wöhr és Schwarting, 

2007). Ezt er�síti meg az a megfigyelés, miszerint az 50 kHz-es USV visszajátszása 

fokozza az állatok aktivitását, valamint a hangnak kitett állatok hajlamosak a hangforrás 

irányába mozogni, illetve annak közelében tartózkodni (Wöhr és Schwarting, 2007; 

Sadananda és mtsai, 2008). 

Rezidens-behatoló kísérletek során is megfigyelhet�k 50 kHz-s vokalizációk. 

Ezekeben a kísérletekben egy nagyobb testtömeg�, er�sebb állat (rezidens) ketrecébe egy 

fiatalabb, kisebb állatot tesznek be (behatoló). Ilyenkor a rezidens állat megtámadja a 

behatolót. A rezidens-behatoló interakciók során a behatoló (22 kHz-es vokalizációk 

mellett) 50 kHz-es vokalizációkat is hallat (Takahashi és mtsai, 1983; Thomas és mtsai, 

1983). A rezidens agresszív viselkedésének hatására kiadott 50 kHz-es hangok nagy része 

nem frekvencia modulált, szemben a játék során kiadott vokalizációkkal, melyek 

frekvenciája nem állandó, hanem egy kb. ±20 kHz-es sávszélességben váltakozik 

(Burgdorf és mtsai, 2008). Ebben a tesztelrendezésben a morfin csökkentette az 50 kHz-es 

vokalizációk számát, vélhet�leg azért, mert a morfin fájdalomcsökkent� hatása miatt a 

behatolók kevésbé reagáltak a rezidens agresszív viselkedésére (Vivian és Miczek, 1993). 

A rezidens-behatoló tesztek során hallatott 50 kHz-es vokalizációk pontos funkciója nem 

tisztázott. 

Tehát, az 50 kHz-es vokalizációk nem csak az örömérzetet fejezhetik ki, hanem 

szerepük lehet a fajtársakkal történ� kapcsolatfelvételben is. 

2.1.2. A 22-24 kHz-es vokalizációk 

Szemben az 50 kHz-es USV-vel, a 22-24 kHz-es, kb. 300-600 ms hosszú 

vokalizációk els�sorban negatív ingerekkel válthatók ki. Ezeket a hangokat igen változatos 

szituációkban adják ki az állatok, ennek megfelel�en jelentés tartalmuk is többféle. 

Egyrészt vészjelz� szerepük van, a patkányok ezzel jelzik a predátor jelenlétét a 

fajtársaknak (Litvin és mtsai, 2007). Ezt igazolják azok a vizsgálatok, ahol a patkányok 

viselkedését természetes környezetüket imitáló, úgynevezett „visible burrow system”-ben 

vizsgálták. A visible burrow system két részb�l áll, egy nyílt felszíni felületb�l, ahol az 

álatok számára a táplálékot és az ivóvizet biztosítják, illetve egy zárt, felszín alatti részb�l, 
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ahol kiépített alagutak találhatóak. Az alagutakban a világítás vörös fénnyel van megoldva. 

Ezeket a járatokat az állatok búvóhelyül használják, nappal itt alszanak. Ha macskát raktak 

be a nyílt felületre, a patkányok bemenekültek a járatokba, és elkezdtek vokalizálni 

(Blanchard és mtsai, 1991). Amennyiben a patkányokat a fajtársaktól izoláltan nevelték fel, 

kevesebbet vokalizáltak (Blanchard és mtsai, 1991; Inakatig és mtsai, 2005). Szintén 

kevesebbet vokalizáltak, ha a predátornak nem közvetlenül voltak kitéve, hanem a macskát 

egy ketrecben helyezték a felszínre (Blanchard és mtsai, 1991). A vészjelzéseket relatíve 

biztonságos helyr�l adták, ahol a predátor nem érhette el �ket, valamint a vészjelzéseket 

csak akkor bocsájtották ki, ha fajtársak is jelen voltak a közelben (Litvin és mtsai, 2007). 

A patkányok 22 kHz-es USV-t hallatnak, amikor verekedés közben megadják 

magukat az er�sebb fajtársnak (Takahashi és mtsai, 1983; Litvin és mtsai, 2007). Egyes 

rezidens-behatoló kísérletekben sikerült kimutatni, hogy a behatoló 22-24 kHz-es 

vokalizációja csökkenti a rezidens agresszív viselkedését (Lore és mtsai, 1976). Mivel ezt a 

megfigyelést más vizsgálatokban nem sikerült reprodukálni (Takahashi és mtsai, 1983; 

Thomas és mtsai, 1983), kérdéses, hogy a rezidens-behatoló kísérletekben a behatoló USV-

je valóban a rezidens állatnak szól-e. 

A 22 kHz-es USV kiváltható krónikus fájdalommal (Calvino és mtsai, 1996), illetve 

drogmegvonással (Covington és Miczek, 2003; Kalinichev és Holtzman, 2003) is, tehát 

nem csak a környezetben bekövetkez� változásokat jelezheti, hanem egy negatív bels� 

állapotot is kifejezhet vele az állat. 

Hím patkányok 22-24 kHz-es hangokat hallatnak továbbá a párzást követ� 

posztejakulációs stádiumban is. Ez feltehet�en meger�síti az elválást a párzás után 

(Barfield és mtsai, 1979). A párzás után a hypothalamus h�mérséklete megemelkedik. A 

posztejakulációs vokalizációk mértéke korrelál a hypothalamus h�mérsékletével, így egyes 

szerz�k szerint ezek a vokalizációk tulajdonképpen csak annak a fokozott respirációnak a 

mellékterméke, ami azt a célt szolgálja, hogy ezt az agyterületet visszah�tse (Blumberg és 

Alberts, 1991). 

Más egyedek 22-24 kHz-es USV-je hatással van a többi állat viselkedésére. 

Kimutatható, hogy a vokalizációk visszajátszása aktivitás csökkenést okoz (Brudzynski és 

Chiu, 1995). Egy kísérletben a patkányokat megtanították arra, hogy a sokkoló dobozban a 

talpsokkot egy hang stimulus jelzi el�re. Az így betanított patkányokban a hang stimulus 

bemutatása szorongást váltott ki az áramütések kiadása nélkül is. A hang hatására az 

állatok mozdulatlanná dermedtek (freezing), illetve 22-24 kHz-es USV-t adtak ki. Ha a 

betanított patkány mellé egy olyan állatot tettek be, amely korábban már kapott 
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áramütéseket, de a hang stimulus jelentését nem ismerte, a betanított állat viselkedésének 

hatására szintén mozdulatlanná dermedt és vokalizálni kezdett (Kim és mtsai, 2010). Ez a 

jelenség nem volt megfigyelhet� azoknál a patkányoknál, amelyek korábban nem 

találkoztak az áramütéssel, tehát nem ismerték a veszélyforrást (Kim és mtsai, 2010). Meg 

kell jegyezni azonban, hogy ebben a kísérletben nem feltétlenül csak a betanított állat 

USV-je volt hatással a másik állat viselkedésére, hiszen a két állatot ugyanazon sokkoló 

dobozba helyezték be, így a jelz� stimulus jelentését nem ismer� patkány érzékelhette a 

társa mozdulatlanná dermedését, valamint egyéb, a kísérletben nem mért, a stimuls 

hatására kialakuló magatartását is. 

Sajnos kevés olyan tanulmány született, ahol természetes hangot játszottak vissza az 

állatoknak. Az ilyen típusú kísérletekben javarészt mesterségesen generált ultrahangot 

használtak. Ezeknek a mesterséges hangoknak nagyon er�s frekvenciafügg� hatása van. 

20-25 kHz-es frekvenciatartományba es� hanggal freezing váltható Wistar patkányokból, 

magasabb és alacsonyabb frekvenciájú hang nem vált ki dermedési reakciót (Nobre és 

Brandao, 2004). 

Megfigyelték azt is, hogy a Lister Hooded patkányok másképp reagálnak a 22 kHz-es 

mesterséges ultrahangokra, mint a Wistar patkányok. A Lister Hooded törzsnél az 

ultrahang rendkívül intenzív lokomotoros aktivitásnövekedést, mozgási kitöréseket 

(locomotor burst, wild running), illetve görcsöt vált ki, majd a hang megsz�nése után 

mutatnak dermedési reakciót (Neophytou és mtsai, 2000; Nicolas és mtsai, 2007). Ez a 

viselkedésmintázat azonban nem frekvenciafügg�, megfelel� hanger�sség esetén 

gyakorlatilag bármilyen frekvencia tartományba es� hang kiváltja a mozgási kitöréseket, és 

a hang er�sségét�l függ az is, hogy ez milyen arányban fordul át audiogén görcsökbe. 

Viszont alacsony intenzitású, mozgási kitörést még nem indukáló 22 kHz-es hangokkal 

ezekb�l az állatokból is aktivitáscsökkenés váltható ki frekvenciafügg� módon 

(Commissaris és mtsai, 2000). 

2.1.3. A 35-40 kHz-es vokalizációk 

Újszülött patkányok 35-40 kHz-es, kb. 100-120 ms hosszú vokalizációja a hang 

képzésének módját tekintve megfeleltethet� a feln�tt patkányok 22-24 kHz-es 

vokalizálásainak (Blumberg és Alberts, 1991). Ezek a vokalizációk azzal válthatóak ki, ha 

az újszülött patkányokat eltávolítják az alomból (McGregor és mtsai, 1996, Olivier és 

mtsai, 1998b). A kispatkányok USV-jét több aspektusból is vizsgálták. Ezen kísérletek 

eredményei arra utalnak, hogy kispatkányok így jelzik az anyának, hogy kikerültek a 
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fészekb�l. A vokalizációk intenzitása a születés utáni 7. napig magas, a 14. napon már 

lecsökken, míg a 21 napos patkányok már nem vokalizálnak ezen a frekvencián 

(Takahashi, 1992). A 7 napos patkányok még nem látnak, és helyváltoztató mozgásuk még 

igen fejletlen, így feltétlenül anyai segítségre van szükségük ahhoz, hogy visszakerüljenek 

az alomba. A hangadást csak akkor hagyják abba, ha visszakerülnek az anyához, és taktilis 

ingerek alapján meggy�z�dnek arról, hogy az anya valóban mellettük van (Takahashi, 

1992). Az újszülött patkányok termoregulációja még nem tökéletes, ezért ha hideg 

környezetbe kerülnek az alomból, nagyobb veszélynek vannak kitéve. A vokalizációk 

intenzitása fokozható a h�mérséklet csökkentésével (Blumberg és Alberts, 1991). A 

vokalizációk mértéke idegen feln�tt hím jelenlétében alacsonyabb, feltehet�en azért, mert a 

hímek gyakran elpusztítják az idegen alomból származó kispatkányokat, ezért veszélyt 

jelentenek számukra (Takahashi, 1992). A vokalizációk intenzitása összefügg az anyai 

gondoskodás mértékével; azok a kispatkányok, akikkel az anyjuk többet foglalkozik (pl. 

többet nyalogatja �ket) többet vokalizálnak (Wöhr és Schwarting, 2008). 

2.2. A patkányok ultrahangos vokalizációján alapuló 

viselkedésfarmakológiai állatmodellek 

2.2.1. Szorongás és pánik modellek 

Az irodalomban többféle szorongásmodellt is leírtak, melyek a patkányok 

ultrahangos vokalizációján alapulnak. A szorongásmodellek mellet egy pánikmodell is 

létezik, de ezt egyel�re nem használják széles körben, mivel a modell még nincs teljes 

mértékben validálva. 

2.2.1.1. Áramütés kiváltotta 22-24 kHz-es USV gátlásán alapuló szorongás tesztek 

Gyakran alkalmazott szorongásmodell a feln�tt patkányok kellemetlen ingerrel 

kiváltott 22-24 kHz-es vokalizációinak gátlása. A különböz� kísérleti elrendezésekben 

többféle averzív ingert is alkalmaznak az USV kiváltására. Az USV kiváltható légfuvattal 

(Knapp és Pohorecky, 1995; Naito és mtsai, 2003), nagy er�sség� hanggal (Maria és mtsai, 

1991), agresszív rezidens állattal (Vivian és Miczek, 1993) vagy ragadozóval (Shepherd és 

mtsai, 1992), illetve az állat ismeretlen környezetbe történ� helyezésével (Tomazini és 

mtsai, 2006). A legpraktikusabb, és ezért szorongás modellekben a leggyakrabban használt 

eljárás a talp vagy a farok elektromos árammal történ� sokkolása. Ennek az eljárásnak az 

el�nye az, hogy a sokkolás intenzitása (az áramütések száma, er�ssége és id�tartama) 
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könnyen szabályozható, az áramütésekkel magas és stabil szint� USV váltható ki, valamint 

a sokkoláshoz szükséges berendezések, bár nem olcsók, de könnyen beszerezhet�ek. 

Számos tanulmány eredménye azt mutatja, hogy a feln�tt patkányok árammal 

kiváltott 22-24 kHz-es USV-je az állatok szorongását tükrözi. Az állatok a sokkolás 

id�tartama alatt csak hallható hangokat adnak ki. A hallható hangok kibocsátása 

egyértelm�en az áramütések id�tartamára korlátozódik, az USV-k csak a sokkolás után 

figyelhet�k meg (1. ábra). Szemben a sokkolás alatt kiadott hallható hangokkal, az USV 

csökkenthet� a szorongásoldó klórdiazepoxiddal (CDP) (van der Poel és mtsai, 1989). 

Morfinnal mind a hallható hangadás, mind az USV gátolható (van der Poel és mtsai, 1989). 

Ez arra utal, hogy a hallható hangokat a fájdalom inger, az USV-t a fájdalom inger hatására 

kialakult szorongás váltja ki. Nem meglep�, hogy a CDP-hez hasonlóan a morfin is 

csökkenti az USV intenzitását, hiszen a morfin fájdalomcsillapító hatása miatt az állatok 

kevésbé reagálnak a kellemetlen ingerre (van der Poel és mtsai, 1989). 

 
1. ábra. Feln�tt Hannover Wistar patkány sokkolása alatt felvett szonogramm. A vízszintes tengelyen 

az id�, a függ�leges tengelyen a detektált hangok frekvenciája látható. Jelek világossága arányos a 

detektált hang er�sségével. Az állat dobozba tétel után 40 másodperccel 10 másodperces id�közönként 

6 db 1 s-ig tartó talpsokkot kapott. A szonogrammon jól látszik, hogy mind a dobozba tétel során keltet 

zajnak, mind a sokkolás alatt kiadott hallható hangoknak van ultrahangos tartományba es� része. A 

hallható hangok intenzitása a sokkok számával növekedett. Az USV-t az állat „sorozatokban”(bout) 

adta ki, a sorozatok frekvenciája akár 46-48 kHz-r�l is indulhat. 

A megsokkolt patkányok mozdulatlanná dermedés közben adják ki a legtöbb USV-t 

(Wöhr és mtsai, 2005; Hegoburu és mtsai, 2011). A mozdulatlanná dermedés egy 

általánosan elfogadott mér�je a félelemnek és a szorongásnak. Minthogy az USV nem csak 
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mozdulatlanná dermedés közben figyelhet� meg, illetve mozdulatlanná dermedés közben 

nem minden esetben adnak ki USV-t az állatok, a freezing és az USV nem teljesen átfed� 

érzelmi állapotot jelez (Wöhr és mtsai, 2005; Hegoburu és mtsai, 2011). 

Egy kísérletben a patkányokat két feltételes ingerre tanították be. Az egyiket a 

tréningek során a sokkolás id�tartama alatt mutatták be az állatoknak, ez volt a veszélyt 

jelz� szignál, a másikat a sokkolás után, ezt volt a biztonságot jelz� szignál. A teszteléskor 

a sokkolási környezetbe visszahelyezett patkányok vokalizálni kezdtek. A veszélyt jelz� 

szignál bemutatásakor a vokalizációk abbamaradtak, majd a biztonságot jelz� szignál 

bemutatásakor újra kezd�dtek (Jelen és mtsai, 2003). Ezt a jelenséget a szerz�k azzal 

magyarázták, hogy az USV nem félelmi reakció, hanem a szorongást tükrözi. Ezt er�síti 

meg az a megfigyelés, miszerint az emelt keresztpallón (elevated plus-maze) a nyílt karba 

hosszabb id�t tölt�, tehát kevésbé szorongó állatoknak kevesebb volt az áram kiváltotta 

USV-jük, mint a nyílt kart nem kedvel�, szorongóbb társaiknak (Borta és mtsai, 2006). 

A feln�tt patkányok áramütéssel kiváltott USV-je számos szorongásoldó hatású 

vegyülettel gátolható (1. táblázat). Közöttük megtalálhatóak a szelektív szerotonin 

visszavétel gátlók (SSRI), a �-amino-vajsav (GABA)A receptor negatív allosztérikus 

modulátorai (NAM), a benzodiazepinek, a szerotonin (5-HT)1A agonista hatással 

rendelkez� buspiron, valamint trickilikus antidepresszánsok is, melyeket szorongásos 

betegségek és depresszió kezelésében alkalmaznak a klinikán. Nem gátolják az USV-t az 

5-HT3 antagonisták (Sanchez, 1993; De Vry és mtsai, 1993; Molewijk és mtsai, 1995; 

Schreiber és mtsai, 1998; Sanchez, 2003b). Ezek a vegyületek sok más állatmodellben sem 

mutattak szorongásoldó hatást, továbbá a klinikai vizsgálatok eredményei is 

ellentmondásosak (Olivier és mtsai, 2000). Az áramütéssel kiváltott patkány USV 

modellekben szintén nem hatásosak a �1 és �2 adrenerg antagonisták (Sanchez, 1993). 

Ezzel szemben ellentmondásosak az adatok az �1 és �2 adrenerg receptorokon keresztül 

ható vegyületekkel. Bár mind a vegyes �1 és �2 adrenerg antagonista hatású fentolaminnal 

(De Vry és mtsai, 1993), mind a szelektív �1, antagonista hatású prazosinnal (De Vry és 

mtsai, 1993), illetve a szelektív �2 antagonista idazoxánnal (De Vry és mtsai, 1993; 

Sanchez, 2003b) sikerült USV gátlást el�idézni, érdekes módon az �2 agonista klonidin is 

csökkentette az USV-t (Sanchez, 2003b). Egyes dopamin receptor agonisták szintén 

csökkentik az USV-t (1. Táblázat), ezzel szemben a D2 antagonista haloperidol hatása nem 

egyértelm�. Számos vizsgálatban nem csökkentette az USV-t (De Vry és mtsai, 1993; 

Bartoszyk, 1998; Gyertyán és mtsai, 2008; Mead és mtsai, 2008), más kísérletekben 

viszont hatékonynak bizonyult (Molewijk és mtsai, 1995; Sanchez, 2003b). 
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1. táblázat. Az irodalomban leírt, feln�tt patkányok USV-jét gátló vegyületek. 

Típus Vegyületnév Irodalmi hivatkozások 

8-OH-DPAT 
De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 1993; Molewijk és 
mtsai, 1995; Bartoszyk és mtsai, 1997; Schreiber és 
mtsai, 1998; Sanchez és Mork, 1999; De Vry és mtsai, 
2004;  

Buspiron De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 1993; Brodkin és mtsai, 
2002 

Gepiron De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 1993 

5-HT1A agonista 

hatású vegyület 

Ipsapiron De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 1993; Molewijk és 
mtsai, 1995 

5-HT2A agonista 
hatású vegyület DOI De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 1993; Schreiber és 

mtsai, 1998; Sanchez és Mork, 1999 
Citaloprám és 
escitaloprám 

Sanchez és Meier, 1997; Schreiber és mtsai, 1998; 
Sanchez, 2003a; Sanchez és mtsai, 2003 

Fluoxetin De Vry és mtsai, 1993; Sanchez és Meier, 1997; 
Schreiber és mtsai, 1998; De Vry és mtsai, 2004 

Fluvoxamin Molewijk és mtsai, 1995; Schreiber és mtsai, 1998 

Paroxetin Sanchez és Meier, 1997; Schreiber és mtsai, 1998 

SSRI 

Szertralin Sanchez és Meier, 1997 

Alprazolám Molewijk és mtsai, 1995 
CDP De Vry és mtsai, 1993 

Diazepám De Vry és mtsai, 1993; Molewijk és mtsai, 1995; 
Brodkin és mtsai, 2002 

GABAA receptor 
NAM 

(benzodiazepinek) 
Lorazepám Sanchez és mtsai, 1995 

Klomipramin De Vry és mtsai, 1993; Molewijk és mtsai, 1995; 
Sanchez, 2003b TCA 

Imipramin De Vry és mtsai, 1993; Molewijk és mtsai, 1995; 
Sanchez, 2003b 

mGlu5 receptor 
NAM MPEP Brodkin és mtsai, 2002 

7-OH-DPAT Bartoszyk, 1998 
Apomorfin Bartoszyk, 1998; Sanchez, 2003b D2 receptor agonista 

hatású vegyület 
Kvinpirol Bartoszyk, 1998; Sanchez, 2003b 
MK-801 Sanchez, 2003b NMDA receptor gátló 

vegyület PCP De Vry és mtsai, 1993 

Az áramütés kiváltotta USV modelleknek többféle kísérleti elrendezése létezik. Az 

esetek túlnyomó többségében a többször sokkolásos változatot használják. Az 1. 

táblázatban hivatkozott vizsgálatok két kivétellel (Molewijk és mtsai, 1995, Brodkin és 

mtsai, 2002) mind többszöri sokkolásos elrendezés�ek voltak. Ebben az elrendezésben az 

állatokat anyagok tesztelését megel�z�en el�sokkolásnak teszik ki. Az el�sokkolások 

alkalmával kiszelektálhatóak azok az állatok, amelyekb�l az áramütések csak kismérték� 

vokalizációt váltanak ki, valamint a sokkokra jól reagáló állatok USV-je ezzel fokozható. 

A többször sokkolásos elrendezést többféle protokollal szokták alkalmazni, melyek 

különböznek az el�sokkolások számában, az egyes sokkolások alatt kiadott áramütések 

számában, er�sségében és hosszában. A leggyakrabban használt protokollok a De Vry (De 

Vry és mtsai, 1993) és Sanchez (Sanchez, 1993) által leírtak. Kifejezetten ritkán, elvétve 
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alkalmazzák az egyszeri sokkolásos kísérleti elrendezést (pl. Morley és mtsai, 2000). 

Ebben az elrendezésben nem alkalmaznak el�sokkolást, az állatok a teszt napon 

találkoznak el�ször az áramütésekkel. A feln�tt patkányok USV gátlásán alapuló 

szorongásmodellnek létezik környezethez (context) és feltételes ingerhez (cue) társított 

elrendezése. Ezekben az elrendezésekben, az akvizíciós fázis során az áramütéseket a 

sokkolási környezethez vagy a feltételes ingerhez társítják, így az állatok megtanulják, 

hogy a sokkoló dobozba történ� behelyezésüket követ�en vagy a feltételes inger (fény 

vagy hang) bemutatása után áramütéseket fognak kapni. A tréninget követ� retenciós 

fázisban az állatok nem kapnak áramütéseket, ekkor a visszahelyezésük a sokkoló 

dobozba, vagy a feltételes inger bemutatása váltja ki az USV-t. Az irodalomban leírt, 

környezethez (Leman és mtsai, 2003; Kosten és mtsai, 2005; Wöhr és mtsai, 2005) vagy 

feltételes ingerhez (Wöhr és mtsai, 2005; Borta és mtsai, 2006; Kosten és mtsai, 2006) 

kondicionált USV paradigmák nagy részében nem vegyületeket teszteltek, hanem 

valamilyen egyéb behatás (pl. izolált tartás) következményét vizsgálták. Az egyes 

vegyületek társított USV-re gyakorolt hatásáról kevés információ áll rendelkezésre. A 

sokkolási környezethez társított USV-t gátolták az SSRI-k és az alprazolám (Molewijk és 

mtsai, 1995) (1. táblázat), míg a kannabinoid (CB)1 antagonista rimonabant basolaterális 

amygdalába történ� adagolása fokozta (Roche és mtsai, 2007). Érdekes módon a CB1 

agonista 2-[(1R,2R,5R)-5-hidroxi-2-(3-hidroxipropil) ciclohexil]-5-(2-metiloktán-2-

il)fenol (CP55940) szisztémás adagolása szintén fokozó hatású volt (Roche és mtsai, 

2007). N-metil-D-aszpartát (NMDA) receptor antagonista adagolása a basolaterális 

amygdalába szintén csökkentette az USV-t mind a környezethez, mind a feltételes ingerhez 

társított elrendezésben (Lee és mtsai, 2001). Ez utóbbi elrendezésben fokozta a 

vokalizációt a GABAA receptor gátló pentiléntetrazol (PTZ), míg a szintén GABAA gátló 

N-metil-9H-pirido[5,4-b]indol-3-karboxamid (FG7142) hatástalannak bizonyult (Jelen és 

mtsai, 2003). 

2.2.1.2. Az újszülött patkányok USV-jén alapuló szorongásmodell 

Ebben a modellben az újszülött patkányokat eltávolítják az alomból, és egy mér� 

felületre helyezik �ket. A szeparáció USV-t vált ki az állatokból. A szeparáció indukálta 

USV a mér�felület h�tésével fokozható, ezért sok esetben két h�mérsékleten is elvégzik az 

anyagok tesztelését, az alomh�mérsékletnek megfelel� kb. 37 C°-on és egy alacsonyabb 

kb. 20 C°-os h�mérsékleten is (Olivier és mtsai, 1998b). A szeparáció indukálta USV-t 

számos szorongásoldó vegyülettel csökkenteni lehet (2. táblázat). Ezek között 
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megtalálhatóak a klinikán hangulatbetegségek kezelésére használt vegyületek is, úgy, mint 

az SSRI-k, a benzodiazepinek és a buspiron. Érdekes módon a triciklikus 

antidepresszánsokkal végzett vizsgálatok eredményei vegyes képet mutatnak. A 

klomipramin csökkentette a vokalizációt (Winslow és Insel, 1990; Olivier és mtsai, 

1998b), viszont Olivier és mtsai (1998b) vizsgálatában csak az alomh�mérséklet közeli 

mér�felületen bizonyult hatékonynak, a nagyobb stresszt jelent� hidegebb felületen az 

anyag hatása nem volt szignifikáns, csak trendet mutatott, míg Winslow és Insel (1990) 

vizsgálatában többszöri adagolás után tolerancia alakult ki. A dezipramin egyes 

kísérletekben nem volt hatékony (Iijima és Chaki, 2005), míg más esetekben fokozta a 

vokalizációt (Winslow és Insel, 1990, Kehne és mtsai, 2000). Az imipraminnal nem 

sikerült hatást kimutatni (Hodgson és mtsai, 2008), más vizsgálatokban az anyag gyenge U 

alakú dózishatás görbét mutatott (Olivier és mtsai, 1998b). Ellentmondásosak az irodalmi 

eredmények a vazopresszin 1b receptor antagonista nelivapant szeparáció indukálta USV-

re gyakorolt hatásával is. Bizonyos esetekben sikerült az anyaggal gátló hatást kimutatni 

(Hodgson és mtsai, 2007), míg egy másik kísérletben nem volt hatása (Iijima és Chaki, 

2005). Az 5-HT3 antagonisták (Kehne és mtsai, 1991; Olivier és mtsai, 1998b) és a 

haloperidol (Kehne és mtsai, 1991; Kehne és mtsai, 2000) nem gátolta a szeparáció 

kiváltotta USV-t. 
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2. táblázat. Az irodalomban leírt, újszülött patkányok szeparáció indukálta USV-jét gátló vegyületek 

Típus Vegyületnév Irodalmi hivatkozások 

8-OH-DPAT 
Winslow és Insel, 1991; Olivier és mtsai, 1998b; Kehne 
és mtsai, 2000; Iijima és Chaki, 2005; Martino és 
Perkins, 2008 5-HT1A agonista 

hatású vegyület 
Buspiron Winslow és Insel, 1991; Olivier és mtsai, 1998b; Kehne 

és mtsai, 2000; Hodgson és mtsai, 2008 

5-HT2A agonista 
hatású vegyület 

DOI Winslow és Insel, 1991 

Citaloprám Winslow és Insel, 1990; Hodgson és mtsai, 2008 
Fluoxetin Starr és mtsai, 2007; Hodgson és mtsai, 2008,  

Fluvoxamin Olivier és mtsai, 1998b; Iijima és Chaki, 2005 SSRI 

Paroxetin Winslow és Insel, 1990; Iijima és Chaki, 2005 
Alprazolám Olivier és mtsai, 1998a 

CDP Olivier és mtsai, 1998a; Hodgson és mtsai, 2007; 
Hodgson és mtsai, 2008 GABAA receptor 

NAM 
(benzodiazepinek) Diazepám 

Kehne és mtsai, 1991; Olivier és mtsai, 1998a; Kehne és 
mtsai, 2000; Iijima és Chaki, 2005; Hodgson és mtsai, 
2008 

CB1 agonista hatású 
vegyület 

CP 55940 McGregor és mtsai, 1996 

CRF1 antagonista 
hatású vegyület 

CP 154526 Kehne és mtsai, 2000; Iijima és Chaki, 2005; Hodgson és 
mtsai, 2007  

MPEP Iijima és Chaki, 2005 
mGlu5 receptor 

NAM MTEP Hodgson és mtsai, 2008 

7-OH-DPAT Dastur és mtsai, 1999 
D2 receptor agonista 

hatású vegyület Kvinpirol Dastur és mtsai, 1999 

AP5 Kehne és mtsai, 1991 
CPP Podhorna és Brown, 2000 NMDA receptor 

gátló vegyület MK-801 Kehne és mtsai, 1991 

2.2.1.3. Ultrahangal kiváltott mozgási kitörések és mozdulatlanná dermedés gátlása 

Mint azt a bevezet�ben már említettem, nagy hanger�sség� 22 kHz-es ultrahangokkal 

Lister Hooded patkányokból mozgási kitörések válthatók ki, míg a Wistar patkányok 

mozdulatlanná dermedési reakciót mutatnak 22 kHz-es ultrahang lejátszása után. A Lister 

Hooded törzs esetében nem csak a kiváltott viselkedés, hanem az agyi aktivációs mintázat 

is eltér a Wistar patkányoktól. Lister Hooded patkányokban a 22 kHz-es hangok hatására a 

c-fos fehérje aktiváció a periaqueductális szürke állomány (PAG) dorzális részében, 

valamint az amygdala egyes területein emelkedik meg (Beckett és mtsai, 1997; Neophytou 

és mtsai, 2000; Klein és mtsai, 2010), míg Wistar patkányokban a PAG ventrális része 

aktiválódik (Neophytou és mtsai, 2000). Mivel humán vizsgálatokban azt állapították meg, 
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hogy a dorzális PAG játszik kulcsszerepet a pánikrohamok kialakulásásban (Klein és 

mtsai, 2010), ez a különbség arra enged következtetni, hogy amíg a Lister Hooded 

patkányok mozgási kitörései pánik reakciók, addig a Wistar patkányok mozdulatlanná 

dermedése szorongást tükröz. Ezt a feltételezést er�síti meg az a megfigyelés is, hogy a 

pánikrohamokhoz hasonlóan, az ultrahangnak kitett Lister Hooded patkányokban 

emelkedik a pulzus és testh�mérsékletet, viszont nem emelkedik a plazma kortikoszteron 

szintje (Klein és mtsai, 2010). A mozgási kitörések mértékét csökkentette a diazepám, a 

CDP (Beckett és mtsai, 1996; Nicolas és mtsai, 2007), valamint a feszültségfügg� Ca-

csatorna blokkoló pregabalin és gabapentin (Nicolas és mtsai, 2007). Ezek az anyagok 

klinikai vizsgálatokban is pánik csökkent� hatást mutattak (Klein és mtsai, 2010). Az 

alprazolám, a 3-[(2-methil-1,3-tiazol-4-il)etinil]piridine (MTEP) a haloperidol, buspirone, 

morfin és a metabotróp glutamát (mGlu)2/3 agonista eglumegad szintén csökkentette a 

mozgási kitörések intenzitását, de csak olyan dózisokban, melyek már az állatok alap 

lokomotoros aktivitását is gátolták (Nicolas és mtsai, 2007). Az emberben is pánikrohamot 

el�idéz� johimbin fokozza a mozgási kitörések intenzitását (Beckett és mtsai, 1996). 

A nociceptin receptor agonista 8-[(1S,3aS)-2,3,3a,4,5,6-hexahidro-1H-fenalen-1-il]-

1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]dekán-4-on (Ro64-6198) preklinikai modellekben 

szorongásoldó hatásúnak bizonyult, viszont nem csökkentette az ultrahang kiváltotta 

mozgási kitöréseket (Klein és mtsai, 2010). Míg az ebben a modellben hatékony diazepám 

csökkentette az ultrahangnak kitett patkányok dorzális PAG-jában kimérhet� c-fos 

expresszió növekedést, a Ro64-6198 az amygdalában mutatott hasonló hatást (Klein és 

mtsai, 2010). A diazepám és a Ro64-6198 mozgási kitörésekre és a c-fos fehérje 

expressziós mintázatára gyakorlot eltér� hatása arra utal, hogy a mozgási kitörések mértéke 

szorongásoldással nem befolyásolható, gátlásukhoz egy specifikus, pánik csökkent� 

anyaghatás szükséges (Klein és mtsai, 2010). 

A modellben még nem vizsgálták meg az SSRI-k hatását. Ezeket a vegyületeket 

szintén alkalmazzák pánikbetegek kezelésében, így ezek vizsgálata nagyban hozzájárulna a 

modell további validálásához. 

Bár a mozgási kitörések nem csak 22 kHz-s frekvenciájú hangokkal válthatók ki 

(lásd 2.1.2. fejezet), a tesztekben mégis ezt a frekvenciát alkalmazzák. Ez a kísérletet 

végz� személyek szempontjából praktikus, hiszen az ember ebben a frekvencia 

tartományban nem érzékeli a hangokat. Viszont a kísérletek szempontjából nem el�nyös 

éppen azt a frekvenciát kiválasztani, melyen a patkányok a vészjelzéseiket adják, mivel az 

így kiváltott, nem a pánikhoz kapcsolódó válaszok befolyásolhatják az eredményeket. 
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Bár több vizsgálat arra utal, hogy a hanggal kiváltott mozgási kitörések jól 

modellezik a pánikrohamokat, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mozgási 

kitörések néhány állatnál görcsbe fordulnak át (Commissaris és mtsai, 1998a). Ezért nem 

kizárható, hogy a mozgási kitörés nem kifejezetten pánk jelenség, hanem a görcs el�tti 

állapot (pre-convulsant running) (Commissaris és mtsai, 1998a). Néhány vizsgálat 

eredménye erre utal. Kis amplitúdójú hanggal kis mérték� mozgási kitörések válthatók ki, 

melyek intenzitása fokozható a görcskelt� sztrichninnel (Commissaris és mtsai, 1998a és 

1998b) és PTZ-vel (Commissaris és mtsai, 1998a), illetve csökkenthet� a görcsoldó 

gabapentinnel (Commissaris és mtsai, 1998b). Nagy hanger�sség vagy hosszan tartó hang 

hatására a görcsök gyakorisága megn�, ezt fokozható szubkonvulsáns dózisú PTZ 

(Commissaris és mtsai, 1998b) és sztrichnin (Commissaris és mtsai, 1998a és 1998b) 

adagolásával, illetve csökkenthet� pentobarbitállal (Commissaris és mtsai, 1998b). A 

kérdés tisztázása további vizsgálatokat igényel. 

Elképzelhet�, hogy beállítható egy, a Wistar patkányok 22 kHz-es ultrahanggal 

kiváltott mozdulatlanná dermedésén alapuló szorongásmodell. Ezt a feltételezést er�sít 

meg, hogy a benzodiazepin midazolámmal csökkenteni lehet az ultrahang indukálta 

mozdulatlanná dermedést (Nobre és Brandao, 2004). A modell validálásához további 

szorongásoldó anyagok tesztelése szükséges. 

2.2.2. Feln�tt patkányok 22-24 kHz-es vokalizációján alapuló fájdalom modellek 

A patkányok 22-24 kHz-es vokalizációját nem a kellemetlen inger, fájdalom váltja ki, 

hanem annak ismételt bekövetkezését�l való szorongás (lásd 2.2.1.1. fejezet). Mivel az 

USV intenzitása függ a szorongást kiváltó kellemetlen inger mértékével, az USV indirekt 

módon indikálhatja az elszenvedett kellemetlen inger, fájdalom er�sségét. Többféle 

kísérleti elrendezést is leírtak az irodalomba, melyek ezen az elven m�ködnek. 

Ha patkányokban Freund adjuvánssal krónikus arthritist idéztek el�, és a dobozukba 

egy nagyobb méret� patkányt helyeztek, a nehezebb patkány agresszív viselkedésének 

hatására vokalizálni kezdtek (Calvino és mtsai, 1996). A Freund adjuvánssal nem kezelt 

kontroll állatok kevesebbet vokalizáltak, a Freund adjuvánsal kezelt állatok vokalizációit 

morfinnal és aszpirinnel csökkenteni lehetett (Calvino és mtsai, 1996). Egy hasonló 

kísérleti elrendezésben Freund adjuvánssal, karragénnel, és sztreptozotocin indukálta 

diabétesszel kiváltott krónikus fájdalmat vizsgálták (Jourdan és mtsai, 2002). A krónikus 

fájdalomnak kitett állatok ebben a kísérletben is többet vokalizáltak, mint a kontroll 

csoport, de ebben az esetben az aszpirin nem csökkentette a volkalizációjukat. 
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Kaolin/karragénnel kiváltott ízületi fájdalom hatására, a karragénnel kezelt állatoknak 

mind a hallható, mind a 22-24 kHz-es tartományba es� vokalizációik mértéke magasabb 

volt a kontroll állatokéhoz képest, ha térdízületüket a kezelés el�tt fájdalmat nem okozó 

(allodínia) és fájdalmat okozó (hiperalgézia) mechanikus stimulusokkal ingerelték (Han és 

mtsai, 2005). 

A krónikus fájdalom mellett felmerült az a lehet�ség is, hogy a patkányok 

ultrahangos vokalizációjára migrén modellt lehet alapozni (Martino és Perkins, 2008). 

Lipopoliszacharid intracerebro-ventrikuláris adagolása után az állatok fejére légfuvatot 

engedtek. Ennek hatására az állatok vokalizálni kezdtek, a lipopoliszachariddal kezeltek 

többet vokalizáltak mint a kontrollok, és a vokalizációk mértéke arányos volt a légfuvat 

er�sségével. A morfin, a zolmitriptán és a szumartriptán, csökkentette a 

lipopoliszachariddal kezelt állatok USV-jét, míg a szorongásoldó diazepám a kontroll 

csoportban is csökkenést indukált. 

Bár az irodalmi adatok azt mutatják, hogy van lehet�ség fájdalom modelleket 

alapozni a 22—24 kHz-es vokalizációkra, a hallható hangok mérése alkalmasabb lehet az 

ilyen célú vizsgálatokban, mert – tapasztalatunk szerint – azokat a fájdalom közvetlenül 

váltja ki, míg az USV-t inkább a fájdalmat okozó inger ismételt bekövetkezését�l való 

szorongás idézi el�. 
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3. Célkit�zések 

3.1. Szorongásoldó anyagok gyógyszerfejlesztése során sz�résre alkalmas 

USV módszerek beállítása, összehasonlítása és alkalmazása 

A gyógyszerfejlesztési folyamat célja egy kiválasztott hatásmechanizmuson keresztül 

m�köd�, hatékony és mellékhatások tekintetében biztonságos vegyület kifejlesztése. A 

folyamat során számos molekulát szintetizálnak, melyek közül a legoptimálisabb kerül 

kiválasztásra. A kiválasztás egy sz�r� rendszer (screening cascade) segítségével történik, 

mely különféle módszerekb�l áll. A sok vegyületet gyorsan sz�rni képes eljárások a 

tesztrendszer elején helyezkednek el, míg a rendszer végén állnak a nagyobb 

munkaigény�, bonyolultabb és lassabb módszerek. Számos esetben azonban ezek a 

módszerek nagyobb prediktív értékkel bírnak. Ennek megfelel�en a sz�rés elején általában 

az in vitro, míg a sz�rés végén az in vivo modellek dominálnak. 

A viselkedésfarmakológiai sz�r� módszereknél is fontos szempont a mérés 

munkaigénye, de itt már fokozottan el�térbe kerül a modellek transzlációs értéke, hiszen 

ezekkel a modellek kell megjósolni a tesztelt vegyületek majdani humán hatékonyságát. 

Mint azt a bevezetésben már említettük, többféle szorongás paradigma is létezik, 

mely a feln�tt patkányok 22 kHz-es USV-jén alapul. Ezeket a modelleket sz�rési 

tulajdonságaik szempontjából mindezidáig még nem hasonlították össze. Ezért beállítottuk 

az egyszeri és többszöri sokkolásos, valamint a sokkolási környezethez társításos USV 

módelleket, és sz�rési jellemz�ik alapján összevetettük azokat. 

3.1.1. A megfelel� sokkolási intenzitás, patkánytörzs és állat beszállító kiválasztása a 

módszerek beállításához 

Az optimális áramer�sség kiválasztása mind állatvédelmi, mind kísérletezési 

szempontból fontos. Egyrészt törekedni kell arra, hogy a mérés során a kísérleti állatok a 

lehet� legkevesebb kellemetlen behatásnak legyenek kitéve, másrészt olyan intenzitású 

sokkolást kell alkalmazni, ami megfelel�en stabil USV szintet vált ki a kontroll 

csoportban. Ezért megvizsgáltuk a sokkok számának és áramer�sségének hatását a 

kiváltott USV szintjére. 

Szintén nagy jelent�sége van a megfelel� patkánytörzs kiválasztásának, mivel 

különböz� patkánytörzsek vokalizációjának mértékéke eltér� lehet. Patkánytörzsek ilyen 

jelleg� összehasonlításáról irodalmi adat nem áll rendelkezésre. Ezért megvizsgáltuk 



 23 

különböz� törzsekbe tartozó, illetve különböz� beszállítóktól származó patkányok 

vokalizációját azonos sokkolási körülmények között. 

3.1.2. A tesztprotokollok összehasonlítása 

Az irodalmi adatok alapján anyagtesztelésre leggyakrabban a többszöri sokkolásos 

elrendezéseket használják. Társításos és el�sokkolás nélküli protokollokat csak elvétve 

használtak anyagtesztelésre (lásd 1.2.1.1. fejezet), pedig nem zárható ki, hogy egyes 

szorongásoldók más hatásprofilt mutatnak a különböz� elrendezésekben. 

A tesztprotokollok összehasonlítása során els�sorban az SSRI-k hatására 

fókuszáltunk, mely vegyületeket számos hangulati megbetegedés kezelésére alkalmazzák 

(Vaswani és mtsai, 2003). A humán alkalmazás során az SSRI-k csak krónikus adagolás 

után fejtik ki szorongásoldó, illetve antidepresszáns hatásukat, akut adagolás után 

hatástalanok, vagy gyakran fokozzák a szorongásos tüneteket (Vaswani és mtsai, 2003). 

Ennek a jelenségnek a farmakológiai háttere egyel�re még nem tisztázott. 

Szemben a klinikai tapasztalatokkal, a prekilinikai adatok ellentmondásosak az 

SSRI-k akut adagolás utáni hatásáról. Bizonyos vizsgálatokban a klinikai eredményeknek 

megfelel�en az SSRI-k akut adagolás után szorongáskelt� hatást mutattak (Dekeyne és 

mtsai, 2000; Silva és Brandpo, 2000; Bagdy és mtsai, 2001; Andó és mtsai, 2010), míg 

más vizsgálatokban szorongásoldónak bizonyultak (Nishikawa és mtsai, 2007; Starr és 

mtsai, 2007; Hodgson és mtsai, 2008; Muraki és mtsai, 2008), vagy vegyes, 

szorongásoldó/szorongáskelt� hatásokat tapasztaltak (Sanchez és Meier, 1997; Gravius és 

mtsai, 2006). Ezért felmerült annak a lehet�sége, hogy ezek az anyagok a különböz� USV 

tesztbeállításokban eltér� hatást mutathatnak. 

A fluvoxamin kivételével az SSRI-k akut hatását korábban kizárólag többszöri 

sokkolásos elrendezés� USV modellekben vizsgálták (1. táblázat), ahol szorongásoldó 

hatásuk volt. A fluvoxamint egyetlen vizsgálatban, egy sokkolási környezethez társításos 

elrendezésben is tesztelték, ahol szignifikánsan csökkentette az USV-t (Molewijk és mtsai, 

1995). SSRI-t el�sokkolás nélküli, egyszeri sokkolásos beállítással az irodalmi adatok 

alapján még nem teszteltek. 

A kísérleteinkben (Kassai és Gyertyán, 2012) négy SSRI-t (fluoxetin, szertralin, 

paroxetin és escitaloprám), illetve a klinikumban szorongásoldóként alkalmazott 

benzodiazepin alprazolám, valamint az USV tesztekben számtalanszor tesztelt 5-HT1A 

agonista 8-OH-DPAT hatását vizsgáltuk el�sokkolás nélküli, többszöri sokkolásos és a 

sokkolási környezethez társításos USV paradigmákban. Az irodalmi adatok alapján utóbbi 
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két vegyület hatékonyan csökkentette az USV-t a sokkolási környezethet társításos 

paradigmában (Molewijk és mtsai, 1995), míg a 8-OH-DPAT hatékonynak bizonyult 

többször sokkolt elrendezésekben is (De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 1993; Jolas és mtsai, 

1995; Bartoszyk és mtsai, 1997; Schreiber és mtsai, 1998; Sanchez és Mork, 1999; De Vry 

és mtsai, 2004). 

Célul t�ztük ki a fent említett kísérletek eredményei, és a protokollok tesztelési 

kapacitása alapján a sz�résre legalkalmasabb kísérleti elrendezés kiválasztását. 

3.1.3 A többszöri sokkolásos modell sz�r�módszerként történ� alkalmazása 

Az USV paradigmákban korábban nem vizsgált anyagok és hatásmechanizmusok 

tesztelése fontos feladat, mivel nem csak az adott vegyületek szorongásoldó profiljának 

feltárásához szolgáltat új információt, hanem hozzájárul a modell további validálásához is. 

Az mGlu5 receptor negatív allosztérikus modulátorai számos állatmodellben mutattak 

szorongásoldó hatást (Busse és mtsai, 2004; Klodzinska és mtsai, 2004; Nordquist és 

mtsai, 2007), továbbá a fenobám emberben is hatékony szorongásoldónak bizonyult 

(Porter és mtsai, 2005). Az irodalmi adatok alapján az mGlu5 NAM-ok közül a feln�tt 

patkány USV modellben csupán a 2-metil-6-(feniletilnil)-piridin-t (MPEP) vizsgálták meg 

egy kulcsingerhez társításos paradigmában (Brodkin és mtsai, 2002). Ezért mind az 

MTEP-et, mind az MPEP-et teszteltük a többszöri sokkolásos beállításban. 

Az 5-HT2C receptor antagonisták antidepresszáns és szorongásoldó hatást mutattak 

állatmodellekben (Kennett és mtsai, 1997; Kántor és mtsai, 2005; Harada és mtsai, 2006). 

Averzív környezet indukálta USV modellben a szelektív 5-HT2C agonista (8aS,12aR)-2-

(2,6-Difluorofenil)-5,6,7,8,8a,9,10,11,12,12a-dekahidro-pirido[3',4':4,5]pirrolo[1,2,3-

ef][1,5]benzotiazepin (IL-639) akárcsak a nem szelektív 5-HT2A/2C agonista 1-(3-

klorofenil)piperazin (mCPP) a bazolaterális amygdalába adagolva anxiogén hatást mutatott 

(Campbell és Merchant, 2003). Az mCPP hatását a szisztémásan adagolt 5-HT2C 

antagonista 6-kloro-5-metil-N-[6-(2-metilpiridin-3-iloxi)piridin-3-il]indolin-1-karboxamid 

(SB-242084) csökkentette (Campbell és Merchant, 2003). Ugyanakkor egy másik 5-HT2C 

antagonista vegyület, az N-piridin-3-il-1,2-dihidro-3H-benzo [e]indol-3-karboxamid 

(S32006) önmagában adva nem csökkentette az USV-t szisztémás adagolás után sokkolási 

környezthez társított paradigmában (Dekeyne és mtsai, 2008). Az SB-242084-et 

önmagában még nem vizsgálták USV modellben, ezért a vegyületet a többszöri sokkolásos 

protokollal teszteltük. 
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Vizsgáltuk továbbá az 5-HT5A antagonizmus hatását a feln�tt patkányok USV-jére. 

Reuter és mtsai, (2006) egy konferencia poszteren bemutatták, hogy az N-(2,6-

dimetoxibenzil)-N0[4-(4-fluorofenil)tiazol-2-il]guanidin (A-843277) anxiolitikus hatást 

mutatott a Vogel tesztben. Így elképzelhet�, hogy az 5-HT5A antagonizmusnak 

szorongásoldó hatása van. Ezért a két elérhet�, és viszonylag szelektív antagonistát, az A-

843277-t és az N-[2-(dimethilamino)etil]-N-[[40-[[(2-feniletil)amino]metil][1,10-bifenil]-

4-il]metil] ciklopentánpropanamid dihidroklorid-ot (SB-699551) teszteltük a többszöri 

sokkolásos paradigmában. 

A korábban még nem vizsgált vegyületek anxiolitikus profilját, egyrészt a 

tesztparadigmák összehasonlításánál referencia vegyületként használt 8-OH-DPAT-hez és 

alprazolamhoz, valamint három másik, a klinikán használt szorongásoldó anyaghoz, a 

GABAA pozitív allosztérikus modulátor diazepámhoz és CDP-hez, illetve az 5-HT1A 

parciális agonista buspironhoz viszonyítottuk. 

3.2. Az MTEP és rimonabant együttes hatásának vizsgálata 

Az elhízás világszerte az egyik legfontosabb egészségügyi kérdés (WHO, 2013), 

melynek kezelésére hatékony gyógyszeres terápia jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. 

Néhány évvel ezel�tt úgy t�nt, hogy a táplálékfelvételt jelent�s mértékben csökkenteni 

képes CB1 antagonista hatású vegyületek (Christensen és mtsai, 2007; Addy és mtsai, 

2008) áttörést hozhatnak ezen a területen. Azonban kiderült, hogy a rimonabant, az els� 

CB1 antagonista mely piacra került, súlyos depressziós és szorongásos tüneteket okoz 

(FDA, 2007), ezért ezt az anyagot a piacról visszavonták. Egy másik CB1 antagonista, a 

taranbant hasonló mellékhatásokat mutatott (Addy és mtsai, 2008). 

A mellékhatások kiküszöbölésére különböz� elképzelések születtek, úgymint 

neutrális antagonisták fejlesztése, melyek, szemben az inverz agonista rimonabanttal és 

taranabanttal, nem gátolják a CB1 receptorok konstitutív aktivitását (Janero és Makryannis, 

2009), vagy kizárólag perifériásan ható vegyületek szintézise (Pavon és mtsai, 2006). 

Egy másik, eddig kevéssé vizsgált lehet�ség kombinálni a CB1 antagonizmust egy 

másik receptorhatással, mely kivédi a mellékhatásokat. Az irodalmi adatok alapján erre az 

mGlu5 antagonizmus megfelel� lehet. Az mGlu5 receptorok gátlása szorongásoldó hatású 

állatmodellekben (Busse és mtsai, 2004; Klodzinska és mtsai, 2004; Nordquist és mtsai, 

2004) és emberben (Porter és mtsai, 2005), valamint állatmodellekben a táplálékfelvétel 

csökkent� hatását mutatták ki (Bradbury és mtsai, 2005). Az mGlu5 antagonizmus viszont 

memóriaromlást okoz (Homayoun és mtsai, 2004; Gravius és mtsai, 2005; Steckler és 
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mtsai, 2005a; Christoffersen és mtsai, 2008). Ezzel szemben a CB1 receptorok antagonisták 

memóriajavító hatását több állatmodellben is kimutatták (Zanettini és mtsai, 2011). 

Immunhisztokémiai vizsgálatok alapján megállapították, hogy az I típusú metabotróp 

glutamát receptorok (mGlu1 és mGlu5) (Shigemoto and Mizuno, 2000) és a CB1 receptorok 

(Howlett és mtsai, 2004) elterjedése átfed a központi idegrendszerben, valamint több 

szignalizációs utat is leírtak, melyben mindkét receptor szerepet játszik (Chevaleyre és 

mtsai, 2006; Castillo és mtsai, 2012). 

Mindezek alapján elképzelhet�, hogy a két receptorhatás kombinációja, amellett hogy 

fokozott táplálékfelvétel gátló hatást eredményez, mentes lehet a szorongáskelt� és 

memóriarontó mellékhatásoktól. 

A fenti hipotézis teszteléséhez beállítottunk egy feln�tt patkányok USV fokozásán 

alapuló anxiogenitás modellt, valamint egy sokkolási környezethez társításos memória 

modellt. Referens vegyületként az mGlu5 antagonista MTEP-et és a CB1 antagonista 

rimonabantot használtuk a kísérletekben. 

3.2.1. Feln�tt patkányok USV-jének fokozásán alapuló anxiogenitás modell beállítása 

Míg a szorongásoldó hatású vegyületekkel az USV csökkenthet�, a szorongáskelt� 

vegyületek emelik az USV szintjét. USV modellekben szorongáskelt� anyaghatásokat 

els�sorban az újszülött patkányok 35-40 kHz-es vokalizációjának fokozásán keresztül 

sikerült kimutatni, de az erre vonatkozó irodalmi adatok mennyisége eléggé behatárolt. A 

CB1 receptor antagonista hatású rimonabant (McGregor és mtsai, 1996), az �2 

adrenoceptor agonista klonidin (Nazarian és mtsai, 2001; Krall és mtsai, 2005), valamint 

az 5-HT2A antagonista ketanszerin és ritanszerin (Winslow és Insel, 1991; Olivier és mtsai, 

1998b) fokozta az újszülött patkányok USV-jét. Nem növelte viszont az USV-t a 

szorongáskelt� hatású GABAA receptor antagonista flumazenil, FG7142 és a PTZ (Kehne 

és mtsai, 1991; Olivier és mtsai, 1998a). 

A 22-24 kHz-es USV fokozásáról még kevesebb információ áll rendelkezésre. Az 

FG7142 nem növelte az USV-t, ezzel szemben a PTZ emel� hatást mutatott (Jelen és 

mtsai, 2003). A rimonabant a bazolaterális amygdalába adva növelte az USV-t a sokkolási 

környezethez társított dermedési reakció tesztben (Roche és mtsai, 2007), viszont egy 

másik vizsgálatban a CB1 agonista hatású CP55940 szintén hasonló hatást mutatott 

(Arnold és mtsai, 2010). Fokozó hatást mutatott a 5-HT2A/2C agonista mCPP (Campbell és 

Merchant, 2003), illetve az 5-HT2C agonista IL-639 a bazolaterális amygdalába adagolva 

(Campbell és Merchant, 2003). 
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Egy olyan modell beállítását t�ztük ki célul, ahol egy gyenge intenzitású sokkolással 

kiváltott alacsony szint� USV mértéke anxiogén anyagokkal fokozható. Ehhez az egyszeri 

sokkolásos elrendezést vettünk alapul, ahol a sokkolás er�sségét lecsökkentettük. Az így 

kialakított modellben teszteltük a PTZ-t, valamint a CB1 antagonista rimonabantot és 

(-)ibipinabantot, továbbá ez utóbbi anyag inaktív izomerjét, a (+)ibipinabantot is. 

GABAB receptor agonista baclofen is számos állatmodellben mutatott anxiolitikus 

hatást (Shephard és mtsai, 1992; Andrews és mtsai, 1993), továbbá számos adat arra utal, 

hogy ennek az anyagnak emberben is anxiolitikus hatása lehet (Hinderer, 1990; Krupitsky 

és mtsai, 1993; Drake és mtsai, 2003). Ennek megfelel�en elképzelhet�, hogy a GABAB 

antagonisták szorongás kelt� hatásúak. Ezért a beállított modellben a GABAB antagonista 

(+)-2-(5,5-dimetilmorfolin-2-il)ecetsav hidrokloridot (SCH50911) is teszteltük. 

3.2.2. Memóriarontó és -javító anyagok hatásának vizsgálata a sokkolási 

környezethez társított USV akvizíciójára 

Az irodalmi adatok alapján, szemben a sokkolási környezethez társított dermedési 

reakcióval, a sokkolási környezethez társított USV-t elvétve használják a félelmi memória 

tesztelésére. Kimutatták, hogy a kortikotropin serkent� hormon 1-es típusú receptorának 

farmakológiai gátlása (Kikusui és mtsai, 2000), illetve egyes agyi régiók léziója 

(Antoniadis és McDonald, 2006) rontotta a környezethez társított USV akvizícióját. 

Mivel nem kizárt, hogy dermedés reakció mellett az USV szintén jól használható 

memória modellben, teszteltük a rimonabant és az MTEP hatását a sokkolási környezethez 

társított USV akvizíciójára. Számos vizsgálatban kimutatták, hogy az mGlu5 receptor gátló 

vegyületek rontják (Homayoun és mtsai, 2004; Gravius és mtsai, 2005; Steckler és mtsai, 

2005b; Christoffersen és mtsai, 2008), CB1 antagonisták pedig javítják a memóriát számos 

állatmodellben (Zanettini és mtsai, 2011), így az MTEP-t�l rontó, a rimonabantól javító 

hatást vártunk. Ezen a két anyagon kívül teszteltük még az NMDA receptor gátló (+)-5-

metil-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]cikloheptén-5,10-imint (MK-801), melyet gyakran 

használnak memória rontó ágensként különféle memória modellekben (Caramonos és 

Shapiro, 1994; Gould és mtsai, 2002; Bernaerts és mtsai, 2004). 
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3.2.3 Az MTEP és a rimonabant együttes hatásának vizsgálata a szorongásra és a 

memóriára 

Az egyszeri sokkolásos USV paradigmával teszteltük, hogy a rimonabant képes-e 

csökkeni az MTEP szorongásoldó hatását, míg az anxiogenitás modellben azt vizsgáltuk, 

hogy az MTEP adagolásával csökkenthet�-e a rimonabant szorongás fokozó hatása. 

A környezethez társításos USV modell akvizíciós paradigmájában vizsgáltuk, hogy a 

rimonabant adagolásával visszafordítható-e az MTEP memóriarontó hatása. 

3.3. 22-24 kHz-es ultrahanggal kiváltott dermedési reakció vizsgálata 

22-24- kHz-es ultrahanggal kiváltott dermedési reakción alapuló, validált 

szorongásmodell jelenleg nincs leírva az irodalomban. Megvizsgáltuk, hogy ezen elv 

alapján kiváltható-e olyan mérték� dermedés, amely már alkalmas lehet szorongásoldó 

anyagok tesztelésére. 

Nem találtunk olyan publikációt az irodalomban, melyben célzottan azt vizsgálták 

volna, hogy a 22-24 kHz-es USV visszajátszása vagy a mesterségesen generált 22 kHz-es 

ultrahangok lejátszása vált-e ki hosszabb idej� dermedést. Egy tanulmányban ugyan 

összehasonlították a természetes és mesterséges hangokat, de itt a hangokat, mint feltételes 

ingereket alkalmazták a feltételes ingerhez társításos félelem kondicionálás teszt 

paradigmában (Lindquist és mtsai, 2004). A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a 

perirhinális kéreg léziója rontja az akvizíciót abban az esetben, ha feltételes inger 

természetes USV volt, míg a lézió nem befolyásolta az akvizíciót abban az esetben, ha a 

feltételes inger az 22 kHz-es generált ultrahang vagy az emberi fül számára is hallható 

tartományba es� hang volt (Lindquist és mtsai, 2004). 

Mint már azt 1.2.1.1. fejezetben említettük, az USV-t nem folyamatosan, hanem 

„sorozatokban” adják ki az állatok. Így elképzelhet�, hogy a szakaszosan és folyamatosan 

lejátszott generált ultrahangoknak különböz� mértékben fokozhatják a dermedési reakciót. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolására irányuló vizsgálatot szintén nem találtunk az 

irodalomban. Egy tanulmányban ugyan összehasonlították a szakaszosan és folyamatosan 

lejátszott mesterséges hangokat, de ebben a vizsgálatban is feltételes stimulustként 

alkalmazták a feltételes ingerhez társításos félelem kondicionálást tesztben (Kholodar-

Smith és mtsai, 2008). Az eredmények azt mutatták, hogy a perirhinális kéreg léziója 

rontja az akvizíciót szakaszosan lejátszott hangok esetében, de nem befolyásolta a 

folyamatos hangoknál. Az el�bb említett két vizsgálattal kapcsolatban érdemes 
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megjegyezni, hogy a vészfrekvencián szóló hangok önmagukban is dermedési reakciót 

válthatnak ki, ezért nem feltétlenül a legalkalmasabbak feltételes stimulusnak. 

A fentiek alapján, összehasonlítottam a visszajátszott természetes vokalizációk és 

mesterséges ultrahangok hatását, illetve teszteltem, hogy a folyamatosan és szakaszosan 

lejátszott hangokkal váltható-e ki nagyobb mérték� dermedés. 
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4. Anyag és módszer 

4.1. Az állatok 

A patkányokat négyesével sztenderd méret�, fémrács tetej�, m�anyag falú 

dobozokban, klimatizált állatszobában (22 ± 2 oC, 12-h világos/sötét ciklus, a világos 

szakasz kezdete reggel 6 óra) tartottuk. Ad libitum fértek hozzá a táplálékhoz 

(Spezialdiäten GmbH ssniff R/M+H tápja, 105oC-on autoklávozva) és az ivóvízhez. 

Érkezési súlyuk 220-250 g volt. A kísérletek el�tt legalább 4 napig akklimatizálódtak a 

tartási körülményekhez. A különböz� törzsekbe tartozó és különböz� beszállítóktól 

származó állatok összehasonlító vizsgálatában Hannover Wistar [HsdBrlHan:Wistar] 

(Toxicoop, Harlan, Janvier Elevage), Charles River Wistar [Crl(W)Br] (Toxicoop), Sprague 

dawley [Hsd:SD(SPRD)] (Harlan), Lister Hooded [Crl:LIS] (Harlan) és Long evans [Crl:LE] 

(Janvier Elevage) patkányokat használtunk. A többi kísérletet Hannover Wistar (Harlan) 

patkányokon végeztük. Az állatokon elvégzett vizsgálatokat a helyi állatvédelmi bizottság 

jóváhagyta, valamint megfelelnek az 1998/XXVIII., az állatok védelmér�l és azok 

kíméletér�l szóló törvény, illetve a 243/1998-as, az állatkísérletek végzésér�l szóló 

kormányrendelet irányelveinek. 

4.2. Eszközök 

4.2.1. Sokkoló kamrák és az USV detektáló és feldolgozó rendszer 

A sokkolások négy darab 30×30×20 cm-es m�anyag falú sokkoló kamrában 

történtek. Az állatok a talpsokkot a kamrák alján található, rozsdamentes acélból készült 

rácsokon keresztül kapták. A sokkoláshoz LE 100-26 (Panlab) típusú sokkgenerátort 

alkalmaztunk, mely a rácsra söpr� áramot adott ki. A kamrák 74 ×58 ×42 cm-es 

hangszigetelt dobozba voltak helyezve, ami megakadályozta, hogy az ultrahangok a 

szomszédos kamrákból átjussanak. 

Az USV mérése Ultravox™ rendszerrel (Noldus Information Technology, The 

Netherlands) történt. Az USV-t a négycsatornás rendszer Mini-3 denevér detektorokkal 

érzékeli (Ultra Sound Advice™). A ± 4 kHz sávszélesség� detektorokat 23 kHz-re 

állítottuk be. A detektorok a jeleket egy audio-filter egységhez (audio-input/TTL output) 

továbbították, ahol az amplitúdó küszöb 0,6-ra lett beállítva (ez az érték 450 mV-os 

jeler�sségnek felel meg). Az egység a detektorokon érzékelt hangokat igen-nem jelekké 
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konvertálta, majd azokat egy PC-hez továbbította. A PC-re beérkez� adatok rögzítése az 

Ultravox programmal történt (2. ábra). A program a mérés során többféle változót is 

rögzített. Az adatelemzéshez a mérés alatt elhangzott vokalizációk teljes id�tartamát 

használtuk. 

 

2. ábra. Az Ultravox program felhasználói felülete. A képerny� fels� harmadában a mérés beállításai 

láthatóak, a középs� harmadában a négy csatornán detektált USV-ket ábrázolja a program az id� 

függvényében, az alsó harmadban pedig az összesített adatokat jeleníti meg. 

4.2.2. USV felvev�-lejátszó rendszer és az ultrahang kiváltotta viselkedési válaszok 

vizsgálata 

A kísérletekhez egy 235 g-os Hannover Wistar (Toxicoop) patkány talpsokkal 

kiváltott USV-jét vettük fel. A felvétel Microctrack II. digitális diktafonnal készült. A 

digitális wav kiterjesztés� fájlt PC-re töltöttük. A szoftveres zajsz�rés valamint a fájl 

szerkesztése (megfelel� hosszúságú vokalizáció szakaszok kialakítása) az Adobe Audition 

programmal történt. A mesterséges, 23 kHz-es szinusz hullámú hangok generálását illetve 

szerkesztését szintén ezzel a programmal végeztük el. A mesterséges hangok relatív 

hangereje -3 dB volt. Mivel a természetes, felvett hangok amplitúdója nem konstans, a 

természetes hangok átlag hangerejét -3 dB alá állítottuk be annak érdekében, hogy 

elkerüljük a torzítást a lejátszás során (3. ábra). A tisztított és szerkesztett monó 
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hangfájlokat a diktafonra csatlakoztatott MAC AudioMPx200 er�sít�n keresztül egy Piezo 

TE-300-as hangszóró segítségével játszottuk le. 

Az állatok viselkedését egy 35 ×35 ×50 centiméteres m�anyag falú dobozban 

kamerarendszeren keresztül figyeltük meg. A hangszórót a doboz fels� sarkában 

rögzítettük. 

 

3. ábra. A természetes USV amplitúdó változása. A vízszintes tengely az id�t, a függ�leges tengely a 

relatív hanger�sséget mutatja. A grafikonon jól látszik, hogy az USV szakaszokban a hanger�sség 

változó. Ezt a 25 másodperc csend/25 másodperc USV szakaszokra összevágott hangfájlt az ultrahanggal 

kiváltott mozdulatlanná dermedés kísérletekben alkalmaztuk. 

4.3. Kísérleti elrendezések 

A 4.3.2.-es fejezetben leírt többszöri sokkolásos elrendezés önkontrollos volt. 

Minden egyéb elrendezésben külön kontroll csoportot alkalmaztunk. Anyagtesztelés esetén 

a kontroll csoport vehikulumos kezelést kapott. 

4.3.1. Az egyszeri sokkolásos elrendezés 

Az állatok a mérés el�tt a tartóhelyiségb�l átkerültek az el�készít� szobába, ahol a 

kezelések a sokkoló kamrába tételt megel�z�en történtek. A sokkolásokat és az USV 

méréseket egy külön szobában végeztük. A sokkoló kamrába helyezés után a patkányok 

talpsokkokat kaptak. Az els� sokk el�tti explorációs id� 30 másodperc, a sokkok közötti 

intervallum 10 másodperc volt. Az USV mérése az utolsó sokkot követ�en 10 percig 

tartott. Ebben a beállításban egy adott állat csak egy mérésben vett részt. 
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Ebben az elrendezésben vizsgáltuk 3×5-ös mintázatban a sokkok számának (1-6-12) 

és a sokkok áramer�sségének (0,2-0,4-0,6-0,8-1 mA) hatását a kibocsátott USV mértékére. 

Az eredmények alapján a szorongásoldó anyagok hatásának tesztelésére a 0,6 mA-es 6 

áramütéses, a szorongás kelt� anyagok vizsgálatára pedig egy gyengébb, 0,4 mA-es 1 

áramütéses sokkolást választottunk. 

4.3.2. A többszöri sokkolásos elrendezés 

Ez az elrendezés néhány apróbb módosítástól eltekintve hasonló ahhoz a 

protokollhoz, amit 1993-ban Sanchez írt le (Sanchez, 1993). Ebben a kísérleti 

elrendezésben az állatok sokkolása hetente kétszer, két egymást követ� napon történt. Az 

egyes napokon alkalmazott sokkolási procedúra és az USV mérés teljes mértékben 

megegyezett az egyszeri sokkolásos elrendezésben leírtakkal. Az állatok egy sokkolási 

napon 6 áramütést kaptak 0,6 mA-es áramer�sséggel. Az els� héten az állatok 

habituálódtak a kísérleti protokollhoz, kezelés ezen a héten nem volt. Az anyagok 

tesztelése a második héten kezd�dött. A mérés önkontrollos elrendezés� volt, az els� 

sokkolás napon (kontroll nap) mért USV-t tekintettük a kontroll értéknek. Az anyagadás a 

második napon történt (kezelési nap), az egyszeri sokkolásos elrendezéshez hasonlóan a 

sokkoló kamrába tétel el�tt. Azokat az állatokat, amelyek vokalizációja 100 másodperc 

alatt volt a kontroll napon, kihagytuk az anyagtesztelésb�l. Az anyagok tesztelése ezzel a 

módszerrel folytatódott a rákövetkez� hetekben. A kísérleti elrendezésnek megfelel�en egy 

hét kimosási id� volt a kezelések között. Ugyanaz az állat sohasem kapta kétszer 

ugyanazon anyag ugyanazon dózisát. Az állatok maximum négy anyagtesztelésen mentek 

keresztül, azaz a habituációs hetet is beleszámítva, maximum 5 hétig voltak a kísérletben. 

Ebben az id�szakban a sokkok kiváltotta USV szintje a kontroll napokon stabil volt. Ezzel 

az önkontrollos elrendezéssel a kísérletekben felhasznált állatok számát jelent�s mértékben 

csökkenteni tudtuk. 

4.3.3. A sokkolási környezethez társításos elrendezés 

Ebben az elrendezésben az állatok sokkolása két egymást követ� napon (tréning nap) 

történt. A sokkolási procedúra teljes mértékben megegyezett az egyszeri sokkolásos 

elrendezésben leírtakkal. A tréning napokon az állatok 6 áramütést kaptak 0,6 mA-es 

áramer�sséggel. A harmadik napon (expressziós nap) az állatokat ismét visszahelyeztük a 

sokkoló kamrába, de ekkor sokkot nem kaptak. Az expressziós napon az USV mérése 

szintén 10 percig történt, a mérés kezdete ebben az elrendezésben a dobozba helyezés 
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id�pontja volt. A szorongásoldó anyagok tesztelésénél az anyagokat az expressziós napon 

adtuk a sokkoló kamrába tétel el�tt. Ebben az esetben azokat az állatokat kihagytuk a 

mérésb�l, melyek 100 másodpercnél kevesebbet vokalizáltak a második tréning napon. 

Az elrendezés akvizíciós paradigmájában a vegyületek memóriarontó és -javító 

hatását teszteltük. Ebben a paradigmában az anyagadások mindkét tréning napon, a 

sokkolást megel�z�en történtek, míg a retenciós napon nem adtunk anyagot az állatoknak. 

Értelemszer�en ezeknél a teszteknél egyetlen állatot sem szelektáltunk ki a mérésb�l az 

akvizíciós napokon mért USV szintek alapján. 

4.3.4 22-24 kHz-es ultrahanggal kiváltott dermedés vizsgálata során alkalmazott 

kísérleti elrendezések 

Az 5 perces megfigyelés alatt a dermedés (teljes mozdulatlanság, kivéve a bajusz 

mozgatása és a respirációhoz szükséges mozgások) id�tartama került rögzítésre. Három 

kísérletet végeztünk. Mindhárom kísérletben a különféle ultrahangoknak kitett csoportok 

mellett ultrahangnak nem kitett kontrollcsoportot alkalmaztunk. 

Az els� kísérletben a mesterségesen generált ultrahangok szakaszos lejátszásának 

mozdulatlanná dermedésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Hat állatcsoportnak mutattunk be 

23 kHz-es generált ultrahangot. Az egyik csoportnak folyamatos ultrahangot, a további 5 

csoportnak 2,5, 5, 10, 25, vagy 50 másodperces ultrahang szakaszokat játszottunk le. A 

szakaszok közötti intervallum hossza azonos volt a szakaszok hosszával. 

A második kísérletben a 25 másodperc hosszú ultrahang impulzusok frekvenciájának 

mozdulatlanná dermedésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Három állatcsoportnak 18, 23, 

vagy 28 kHz-es hangokat játszottunk le. 

A harmadik kísérletben a természetes és a mesterséges ultrahangok hatását 

vizsgáltuk. Ebben a kísérletben egy csoportnak folyamatos természetes USV-t, egy 

csoportnak 25 másodperces természetes USV szakaszokat, egy csoportnak pedig 25 

másodperces 23 kHz-es generált ultrahang szakaszokat játszottunk le. 

4.4 Tesztelt vegyületek adagolása és oldása 

Orális adagolásnál (p.o.) 5 ml/kg, intraperitoneális adagolásnál (i.p.) 2 ml/kg, 

szubkután adagolásnál (s.c.) 1 ml/kg térfogatban, rendre 60, 30, illetve 20 perces 

el�kezelési id�vel adtuk be az oldatokat. Oldószernek fiziológiás sóoldatot vagy desztillált 

vizet használtunk. Amennyiben az anyag oldékonysága megkívánta, az oldószerhez 2% 

vagy 5% Tween80-at adtunk. Mivel az SB-699551 vegyületet az el�bb említett módokon 
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nem lehetett beoldani, ezt az anyagot 25% (2-hidroxipropil)-�-ciklodextrin/desztillált 

vízben oldottuk. 

4.5 Statisztika 

A sokkolás er�ssége és a kiváltott USV közötti összefüggéseket vizsgáló kísérletben 

az adatok elemzéséhez két utas ANOVA-t használtunk, ahol az egyik faktor az ütésszám, a 

másik faktor az áramer�sség volt. A csoportok közötti különbségeket post hoc Duncan 

próbával teszteltük. 

A patkánytörzsek és a beszállítók közötti különbségek összehasonlításánál, valamint 

az ultrahanggal kiváltott mozdulatlanná dermedés vizsgálatánál egy utas ANOVA-t 

alkalmaztunk, melyet Duncan post hoc teszt követett. 

A teszt-protokollok összehasonlításnál, az összes kísérlet kontrollértékeit 

protokollonként átlagoltuk. A többszöri sokkolásos elrendezésnél, mivel az állatok több 

kísérletben is részt vettek, egy állatnak több kontrollértéke is lehetett. Ilyen esetekben 

ezeknek az értékeknek az átlagát tekintettük az adott állathoz tartozó kontroll értéknek. Az 

így kumulált kontrollokat egy utas ANOVA-val hasonlítottuk össze, melyet Duncan post 

hoc teszt követett.  

Mind a szorongás oldó, mind a szorongás kelt� anyagok vizsgálatánál, az egyszeri 

sokkolásos elrendezésben az adatokat egy utas ANOVA-val elemeztük. A kontroll csoport 

és a kezelt csoportok közötti különbséget post hoc Dunnett próbával teszteltük. Szintén 

ilyen statisztikát alkalmaztunk a sokkolási környezethez társításos elrendezésben, mind a 

szorongásoldó mind a memóriára ható anyagok tesztelésénél. Ez alól kivétel az MTEP-

rimonabant koadminisztrációs kísérlet, ahol két utas ANOVA-t használtunk. A többszöri 

sokkolásos elrendezésben, dózisonként, a kontroll nap és a kezelt nap adatait páros t-

teszttel hasonlítottuk össze. A t-tesztek p értékeire Holm féle korrekciót alkalmaztunk. 

A szorongás oldó anyagok USV gátlását a kontroll csoporthoz (a többszöri 

sokkolásos elrendezés esetében a kontroll naphoz) viszonyított százalékos értékként is 

kiszámoltuk. Az így kapott értékekhez, ha lehetséges volt, egyenest illesztettünk és a 

regresszió alapján ED50 értékeket számoltunk. 
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5. Az eredmények bemutatása és megvitatása 

5.1. Az egyszeri és többszöri sokkolásos, valamint a sokkolási 

környezethet társításos USV modellek beállítása, összehasonlítása és 

alkalmazása  

5.1.1. A megfelel� sokkolási er�sség kiválasztása a három modellhez 

A megfelel� sokkolási intenzitás kiválasztásához teszteltük a sokkok számának és 

áramer�sségének USV-re gyakorolt hatását. 

5.1.1.1. A sokkolás er�sségének hatása az USV-re 

Mind a sokkok száma [F(2;166)=7,2; p<0,001], mind az áramer�sség [F(4;166)=5,5; 

p<0,001) szignifikáns hatást gyakorolt az USV intenzitására. A két paraméter interakciója 

szintén szignifikáns volt [F(8;166)=2,3; p<0,05]. Az 1 áramütésnek kitett csoportokban az 

USV átlagértékek haranggörbét mutattak az áramer�sség függvényében. Ez a tendencia a 6 

ütésnek kitett csoportoknál kevésbé volt hangsúlyos, míg a 12 ütésnek kitett csoportoknál 

már egyáltalán nem volt megfigyelhet� (4. ábra). 
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4. ábra. A sokkok számának és az áram er�sségének hatása az USV-re. N=12-13 csoportonként. A 

hibasávok a SEM-et jelzik (one-way ANOVA és Duncan post hoc teszt, **p<0.01 a 0,6mA/6ütés 

csoporthoz viszonyítva). 
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5.1.1.2. Az eredmények értelmezése, és a megfelel� sokkolási er�sség kiválasztása a 

további mérésekhez 

Bár az 1 ütésnek kitett állatok USV átlaga haranggörbét adott az áramer�sség 

függvényében, a csoportok közötti különbségek statisztikailag nem voltak szignifikánsak a 

6 és 12 áramütésnek kitett csoportokat is magában foglaló ANOVA post hoc eredményei 

alapján. Mivel kevésbé hangsúlyosan, de a 6 áramütéssel sokkolt csoportok között is 

megfigyelhet� ez a mintázat, feltehet�en az átlagok alakulása egy valós, létez� jelenséget 

mutat, nem pedig a csoportok átlagának random fluktuálása miatt alakult ki. Ez arra enged 

következtetni, hogy a túl magas intenzitású sokkolás hatására az állatok kevesebbet 

vokalizálnak. Ennek viszont ellentmond az, hogy a haranggörbe az áramütések számának 

növelésével elt�nik. A kérdés tisztázása további kísérleteket igényel. 

Az eredmények alapján az egyszeri és többszöri sokkolásos elrendezéshez, valamint 

a sokkolási környezethez társított beállításhoz a 6 ütés/0,6 mA-es sokkolást választottuk. 

Az ett�l er�sebb sokkolásnak kitett csoportok közül egyedül a 12 ütés/6 mA-es és a 12 

ütés/1 mA-es sokkolás esetében tapasztaltunk magasabb szint� átlagos vokalizációt, 

viszont az állatvédelmi szempontokat figyelembe véve a különbség mértéke nem indokolja 

ennek a sokker�sségnek az alkalmazását. Alacsonyabb sokkolási er�sség esetén viszont 

fél�, hogy az alacsonyabb átlagértékek és az átlaghoz képest magasabb szórások miatt a 

kísérleteket nagyobb mintaelemszámmal kell elvégezni, ami nem csak a kísérletek 

költségét emeli, hanem állatvédelmi elvekkel is ütközik. 

5.1.2 A különböz� patkánytörzsek és beszállítók összehasonlítása az egyszeri 

sokkolásos USV paradigmában 

A megfelel� törzs és beszállító kiválasztásához hét csoportot hasonlítottunk össze, 

melyekben az állatok különböz� patkánytörzsbe tartoztak és/vagy más beszállítótól 

származtak. 

5.1.2.1. Az összehasonlított törzsek USV szintje közötti különbségek 

A vizsgált törzsek USV szintje szignifikánsan különbözött az egyszeri sokkolásos 

paradigmában [F(6;77)=6,3; p<0.001]. Legkevesebbet az SPRD (Harlan) csoport 

vokalizált, míg a legtöbbet vokalizáló a Lister Hooded (Harlan) csoport volt (5. ábra). A 

különböz� beszállítóktól származó Hannover Wistarok közel hasonló szinten vokalizáltak, 

ezzel nagyjából megegyez� szintet produkált a Long Evans (Harlan) is. A Charles River 
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Wistar (Toxicoop) átlaga alacsonyabb volt, mint a Hannover Wistaroké, de különbség nem 

volt statisztikailag szignifikáns (5. ábra). 
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5. ábra. Törzsek és beszállítók összehasonlítása az egyszer sokkolt paradigmában. A hibasávok a SEM-et 

jelölik. N=12 csoportonként, kivéve Long Evans (Janvier) N=8; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 az 

SPRD (Harlan) csoporthoz viszonyítva, #p<0.05, ##p<0.01, ###p<0.001 az Lister Hooded (Harlan) 

csoporthoz viszonyítva. HW(TC=) Hannover Wistar [HsdBrlHan:Wistar] (Toxicoop), HW(H)= 

Hannover Wistar [HsdBrlHan:Wistar] (Harlan), HW(JE)= Hannover Wistar [HsdBrlHan:Wistar] (Janvier 

Elevage); CHRW(TC)= Charles River Wistar [Crl(W)Br] (Toxicoop), SPRD(H)= Sprague dawley 

[Hsd:SD(SPRD)] (Harlan), LH(H)= Lister Hooded [Crl:LIS] (Harlan), LE(JE)= Long evans [Crl:LE] 

(Janvier Elevage). 

5.1.2.2. Az eredmények értelmezése, és a megfelel� törzs kiválasztása 

Az eredmények jól demonstrálják, hogy a megfelel� törzs kiválasztása nem 

elhanyagolható szempont. Az SPRD patkányok vokalizáltak a legkevesebbet, ezt a törzset 

nem is gyakran használják USV kísérletekben, bár ellenpéldák is akadnak (Bartoszyk és 

mtsai, 1997; Jourdan és mtsai, 2002). A Lister Hooded patkányok vokalizáltak a legtöbbet. 

Érdekes módon egy másik szorongás paradigmában, az emelt keresztpalló tesztben a Lister 

Hooded törzsbe tartozó patkányok mutattak kevésbé szorongó fenotípust az SPRD és 

Charles River Wistar patkányokhoz képest (McDermott és Kelly, 2008). Szemben az 

áramütés kiváltotta USV modellekkel, ebben a tesztben a szorongásos viselkedést nem egy 

kellemetlen behatással váltják ki, hanem itt a szorongás mértékét az állatok a keresztpalló 

biztonságos zárt, és kevésbé biztonságos nyílt kari tartózkodásának aránya mutatja meg. A 

Lister Hooded törzsbe tartozó patkányokból nagy er�sség� hangokkal mozgási kitörések 

válthatók ki. Ennek alapján elképzelhet�, hogy bár a Lister Hooded patkányok szorongás 

szintje alapjában véve nem magasabb, de kifejezetten érzékeny reagálnak kellemetlen 
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behatásokra, mint például az áramütések, és ez eredményezte a magasabb szorongás szintet 

az USV tesztben. 

Azon kívül, hogy a törzsválasztás befolyásolhatja az eredményeket, azt is figyelembe 

kell venni, hogy egy adott törzs esetében hány állatot kell felhasználni egy csoportban, 

illetve azok mennyire könnyen beszerezhet�ek és mennyibe kerülnek. 

Az egyszeri sokkolásos USV paradigmában a Lister Hooded patkányok er�sen 

szorongásos fenotípust mutattak. Így a fentieknek alapján ez a törzs t�nik a 

legmegfelel�bbnek, viszont hasonlóan a Long Evans törzshöz, ezek az állatok jóval 

drágábban beszerezhet�ek. 

Az SPRD törzs esetében a várható mintaelemszám jelenthet hátrányt. Az emelt 

keresztpalló tesztben a diazepám nem mutatott szorongásoldó hatást az abban a 

paradigmában kevésbé szorongó fenotípust mutató Lister Hooded törzsben, míg a 

paradigmában szorongóbb SPRD törzs esetében a diazepám szignifikánsan növelte a nyílt 

kari bemenetek számát (McDermott és Kelly, 2008). Ennek analógiájára feltételezhet�, 

hogy az USV tesztben kevésbé szorongó fenotípust mutató SPRD patkányokon tesztelend� 

vegyületek szorongásoldó hatása is nehezebben, nagyobb mintaelem számokkal lenne 

kimutatható. 

Mindezen megfontolások alapján a vizsgálataink elvégzéséhez a Hannover Wistar 

törzset választottuk. 

Mivel a három beszállítótól származó Hannover Wistar csoportok között nem 

találtunk különbséget, megállapítható, hogy szemben a törzsek közötti különbségekkel, a 

tenyésztési és szállítási körülmények nem befolyásolják jelent�s mértékben az árammal 

kiváltott vokalizációk szintjét. A kísérleteikben a Harlan-tól beszerzett állatokat 

használtunk. 

5.1.2. Az egyszeri- és a többszöri sokkolásos, valamint a sokkolási környezethez 

társításos paradigmák összehasonlítása 

A megfelel� sz�rési módszer kiválasztásához összehasonlítottuk négy SSRI, a 

fluoxetin, szertralin, paroxetin és escitaloprám, valamint a 8-OH-DPAT és az alprazolám 

hatását a három tesztprotokollban. 

Az anyaghatások tesztelése mellett vizsgáltuk a kontroll csoportok vokalizációs 

szintje közötti különbségeket is. 
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5.1.2.1. A kontroll csoportok USV intenzitása a három teszt paradigmában 

A három sokkolási paradigma kontrolljának USV szintje szignifikánsan különbözött 

[F(2;465)=15,8; p<0,001]. A sokkolási környezethez társításos paradigmában a kontroll 

álatok kevesebbet vokalizáltak az expressziós napon, amikor az állatok nem kaptak sokkot, 

mint az egyszeri és többszöri sokkolásos beállítás kontrolljai, amelyeknél az USV-t 

közvetlenül a sokkolás után mértük. Az egyszeri és többször sokkolásos beállítás 

kontrolljai között nem volt szignifikáns különbség (6. ábra). 
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6. ábra. A kontroll csoportok vokalizációjának átlagos id�tartama a három sokkolási protokollban. A 

hibasávok a SEM-et az N-ek a csoportonkénti elemszámot jelölik. (one-way ANOVA és Duncan post hoc 

teszt, ***p<0.001) 

5.1.2.2. Az SSRI-k, az alprazolám és a 8-OH-DPAT hatása az egyszeri sokkolásos 

protokollban 

A négy SSRI közül az egyszeri sokkolásos protokollban a fluoxetin [F(3;36)=0,99; 

p=0,40] és a szertralin [F(3;72)=0,04; p=0,98] teljesen hatástalan volt. A paroxetin harang 

alakú dózis-hatás görbét produkált, de a maximális hatása alacsony volt és nem 

különbözött statisztikailag szignifikánsan a kontrolltól [F(7;86)=0,35; p=0,92] (7. ábra). Az 

escitaloprám egy USV csökkent� trendet mutatott, de maximális hatása 50% alatt volt és 

szintén nem különbözött statisztikailag szignifikánsan a kontrolltól [F(3;39)=1,9; p=0,15]. 

Mind az alprazolám [F(5;82)=8,7; p<0,001], mind a 8-OH-DPAT [F(4;87)=4,7; 

p<0,01] szignifikánsan csökkentette az USV-t, mindkét anyag dózis-hatás görbéje lineáris 

volt, sorrendben 2,7 és 0,27 mg/kg ED50 értékkel (8. ábra). 
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7. ábra. Az SSRI-k hatása az egyszeri sokkolásos protokollban. Az oszlopdiagramok az USV átlagos 

id�tartamát mutatják. A szürke oszlopok a kontroll csoportot, a fekete oszlopok a kezelt csoportokat 

jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A legalsó diagramon a 

százalékos USV gátlások alapján ábrázolt dózis-hatás görbék láthatók. A görbék alapján ED50 értékeket 

nem lehetett meghatározni. 
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8. ábra. Az alprazolám és a 8-OH-DPAT hatása az egyszeri sokkolásos protokollban. Az 

oszlopdiagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll csoportot, a fekete 

oszlopok a kezelt csoportokat jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem 

számot. A csillagok a kontrolltól való szignifikáns különbségeket jelölik (one-way ANOVA, Dunnett 

post hoc *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). A pontdiagramon a százalékos USV gátlásokat, valamint a 

lineáris regreszióval meghatározott dózis-hatás görbéket ábrázoltuk. 

5.1.2.3. Az SSRI-k, az alprazolám és a 8-OH-DPAT hatása a többszöri sokkolásos 

protokollban 

Az egyszeri sokkolásos protokollal szemben a többszöri sokkolásos elrendezésben az 

SSRI-k csökkentették az USV-t (9. ábra). A fluoxetin és a szertralin dózis-hatás görbéje 

harang alakú volt (9. ábra). A fluoxetin USV gátlása csak a 10 mg/kg-os dózisnál volt 

szignifikáns (t=7,7; df=12; p<0.001), az ett�l alacsonyabb, illetve az ett�l magasabb 

dózisokban az anyag nem volt hatékony. A szertralin 2,5 mg/kg-tól 20 mg/kg-ig mutatott 

szignifikáns hatást (2,5 mg/kg: t=4,4; df=11; p<0,01; 5 mg/kg: t=6,2; df=11; p<0,01; 

10mg/kg: t=4,7; df=11; p<0,01; 20 mg/kg: t=2,8; df=11; p<0,05). Eltér�en a fluoxetint�l és 

a szertralintól, a paroxetin és az escitaloprám dózis-hatás görbéje lineáris volt, de mindkét 

anyag maximális hatása 50% alatt maradt (9. ábra). A paroxetin 2,5 mg/kg-tól csökkentette 

szignifikánsan az USV-t (2,5 mg/kg: t=2,8; df=10; p<0,05; 10mg/kg: t=3,7; df=8; p<0,05; 
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20 mg/kg: t=4,4; df=8; p<0,01), míg az escitaloprám csupán a 10 mg/kg-os dózisban volt 

szignifikánsan hatékony (t=5,3; df=8; p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra. Az SSRI-k hatása a többszöri sokkolásos protokollban. Az oszlopdiagramokon az USV átlagos 

id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll napot, a fekete oszlopok a kezelési napot jelölik. A 

hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A csillagok az adott kontroll naptól 

való szignifikáns különbségeket jelölik (t-test Holm korrekcióval, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). A 

legalsó diagramon a százalékos USV gátlásokat ábrázoltuk A dózis-hatás görbék alapján nem lehetett 

ED50 értékeket meghatározni. 
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Hasonlóan az egyszeri sokkolásos protokollhoz, az alprazolám és a 8-OH-DPAT 

dózis-hatás görbéje a többszöri sokkolásos elrendezésben is lineáris volt (10. ábra). Az 

alprazolám 6 mg/kg-tól (6 mg/kg: t=10,5; df=11; p<0,001; 12 mg/kg: t=6,9; df=11; 

p<0.001), a 8-OH-DPAT 0,025 mg/kg-tól (0,025 mg/kg: t=3,2; df=11; p<0,01; 0,5 mg/kg: 

t=7,7; df=11; p<0,001; 0,1 mg/kg: t=5,1; df=11; p<0,001; 0,2 mg/kg: t=9,1; df=12; 

p<0,001) gátolta szignifikánsan az USV-t. A regresszió alapján az alprazolám ED50 értéke 

4,0 mg/kg, a 8-OH-DPAT ED50 értéke 0,04 mg/kg volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. Az alprazolám és a 8-OH-DPAT hatása a többszöri sokkolásos protokollban. Az 

oszlopdiagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll napot, a fekete 

oszlopok a kezelési napot jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A 

csillagok az adott kontroll naptól való szignifikáns különbségeket jelölik (t-test Holm korrekcióval, 

**p<0,01, ***p<0,001). Az alsó diagramon a százalékos USV gátlások, és a lineáris regresszióval 

meghatározott dózis-hatás görbék láthatók. 

5.1.2.4. Az SSRI-k, az alprazolám és a 8-OH-DPAT hatása a sokkolási környezethez 

társításos protokollban 

A sokkolási környezethez társításos protokollban mind a négy vizsgált SSRI 

szignifikánsan csökkentette az USV-t, és mind a négy anyag lineáris dózis-hatás görbét 

mutatott [Fluoxetin: F(4;60)=3,7; p<0,01; ED50= 8,5 mg/kg; Szertralin: F(6;95)=8,1; 
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p<0,001; ED50= 2,2 mg/kg; Paroxetin: F(4;49)=3,2; p<0,05; ED50= 0,77 mg/kg; 

Escitaloprám: F(5;58)=4,3; p<0,01; ED50= 0,93 mg/kg] (11. ábra). 

Hasonlóan az egyszeri és többszöri sokkolásos paradigmában mutatott hatásához, az 

alprazolám [F(5;74)=11,7; p<0,001] és a 8-OH-DPAT [F(6;81)=4,5; p<0,001] ebben a 

paradigmában is szignifikánsan csökkentette az USV-t (12. ábra). Mindkét anyag lineáris 

dózis-hatás görbét mutatott az alprazolám esetében 1,3 mg/kg-os, a 8-OH-DPAT esetében 

pedig 0,07 mg/kg-os ED50 értékekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra. Az SSRI-k hatása a sokkolási környezethez társított protokollban. Az oszlopdiagramokon az 

USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll csoportot a fekete oszlopok a kezelt 

csoportokat jelölik. Hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A csillagok a 

kontrolltól való szignifikáns különbségeket jelölik (one-way ANOVA, Dunnett post hoc *p<0,05, 

**p<0,01, ***p<0,001). A legalsó diagramon a százalékos USV gátlások és a lineáris regresszióval 

meghatározott dózis-hatás görbéket ábrázoltuk. 

0 5 10 20 40
0

50

100

150

200

250

300

350

*

**

612121224N

Fluoxetin

mg/kg i.p.

U
S

V
 (s

)

0 0,5 1,25 2,5 5 10 20
0

50

100

150

200

250

300

350

***

***
***

****

12121212

11

121230N

Szertralin

mg/kg i.p.

U
S

V
 (s

)

0 0,04 0,15 0,625 2,5
0

50

100

150

200

250

300

350

**

111110517N

Paroxetin

mg/kg i.p.

U
S

V
 (s

)

0 0,04 0,15 0,625 2,5 10
0

50

100

150

200

250

300

350

**

109991017N

Escitaloprám

mg/kg i.p.

U
S

V
 (s

)

0,1 1 10
0

20

40

60

80

100

U
S

V
 g

át
lá

s 
(%

)

dózis (mg/kg i.p.)

 Fluoxetin ED50= 8,5 mg/kg i.p.
 Szertralin ED50= 2,2 mg/kg i.p.
 Paroxetin ED

50
= 0,77 mg/kg i.p.

 Escitaloprám ED
50

= 0,93 mg/kg i.p.



 46 

 

 

 

 

 

 

12. ábra. Az alprazolám és a 8-OH-DPAT hatása a sokkolási környezethez társított protokollban. Az 

oszlopdiagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll csoportot, a fekete 

oszlopok a kezelt csoportokat jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem 

számot. A csillagok kontrolltól való szignifikáns különbségeket jelölik ((one-way ANOVA, Dunnett post 

hoc **p<0,01, ***p<0,001). Az alsó diagramon a százalékos USV gátlások és a lineáris reggresszióval 

meghatározott dózis-hatás görbéket ábrázoltuk. 

5.1.2.5. A három teszt protokoll összehasonlítása az eredmények alapján 

Az akutan adagolt SSRI-k hatása er�sen függ az alkalmazott teszt-protokolltól. Az 

egyszeri sokkolásos paradigmában, ahol az állatok csak egyszer, a teszt napon voltak 

kitéve az áramütéseknek, az SSRI-k hatástalannak bizonyultak. Ezzel szemben a sokkolási 

környezethez társításos protokollban, ahol az állatok a mérést megel�z� tréning napokon 

voltak kitéve a sokkolásnak, mindegyik SSRI csökkentette az USV-t, és lineáris dózis-

hatás görbét mutatott. A többszöri sokkolásos paradigmában, ahol az állatok a tesztnapon, 

és az azt megel�z� tréning napon is kaptak sokkot, az SSRI-k átmeneti hatást mutattak. 

Maximális USV gátlásuk az egyszeri sokkolásos és a sokkolási környezethez társításos 

elrendezésekben mutatott értékek között mozgott. A fluoxetin és a szertralin dózis-hatás 

görbéje harang alakú volt, míg a paroxetin és az escitaloprám lineáris dózis-hatás görbét 

mutatott. 

0 0,4 0,8 1,5 3 6
0

50

100

150

200

250

300

350

***

******

12111212924N

Alprazolám

mg/kg i.p.

U
S

V
 (s

)

0 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4
0

50

100

150

200

250

300

350

**

***

7121011111225N

8-OH-DPAT

mg/kg i.p.

U
S

V
 (

s)

0,01 0,1 1
0

20

40

60

80

100

U
S

V
 g

át
lá

s 
(%

)

dose (mg/kg i.p.)

 Alprazolám ED
50

= 1,3 mg/kg i.p.
 8-OH-DPAT ED

50
= 0,07 mg/kg i.p.



 47 

Szemben az SSRI-kel, az alprazolám hatása mindhárom protokollal hasonló volt. A 

dózis-hatás görbék minden esetben lineárisak voltak, és az USV gátlás hatékonysága 

szintén közel egyforma volt a számított ED50 értékek alapján. A 8-OH-DPAT dózis-hatás 

görbéje is lineáris volt mindhárom teszt beállításnál, de ez a vegyület kevésbé hatékonyan 

és kisebb potenciállal gátolta az USV-t az egyszeri sokkolásos protokollban. 

A korábban közölt tanulmányokban az akutan adott SSRI-k feln�tt patkányok USV-

jére gyakorolt hatását szinte kizárólag csak többszöri sokkolásos elrendezésekben 

tesztelték. A közölt eredmények nem teljesen egybehangzóak. Hasonlóan a mi 

eredményeinkhez, a De Vry és mtsai (1993) és a Sanchez (1993) féle többszöri sokkolásos 

protokollban a fluoxetin és a szertralin csupán parciálisan gátolta az USV-t (De Vry és 

mtsai, 1993; Sanchez and Meier, 1997; Schreiber és mtsai, 1998; De Vry és mtsai, 2004). 

Ezzel szemben a fluoxetin hatástalan volt egy másik többszöri sokkolásos elrendezésben 

(Bartoszyk és mtsai, 1997). Szemben a mi eredményeinkkel, a paroxetin, noha változó 

potenciállal, de több vizsgálatban is teljes mértékben gátolta az USV-t (Sanchez and Meier, 

1997; Schreiber és mtsai, 1998; Sanchez, 2003b), valamint az escitaloprám is teljes 

mérték� gátlást mutatott (Sanchez, 2003a; Sanchez és mtsai, 2003). A citaloprám dózis-

hatás görbéje harang alakú volt a Sanchez (1993) féle protokollban (Sanchez és mtsai, 

2003), míg lineáris volt a De Vry és mtsai (1993) féle protokollban. Mindezek alapján úgy 

t�nik, hogy az akutan adagolt SSRI-k hatásprofilja érzékeny az adott többszöri sokkolásos 

teszt-paradigma beállításaira. 

Az irodalmi adatok alapján, az SSRI-k közül korábban kizárólag a fluvoxamint 

vizsgálták meg a sokkolási környezethez társított USV teszt paradigmában (Molewijk és 

mtsai, 1995). Ebben a tanulmányban, – ahogy a többi SSRI a mi kísérleteinkben –, a 

fluvoxamin hatékonyan gátolta az USV-t, és a dózis-hatás görbéje lineáris volt. Ezek 

alapján úgy t�nik, hogy a sokkolási környezethez társításos elrendezés érzékenyebben 

detektálja az SSRI-k USV csökkent� hatását. 

A 8-OH-DPAT mind a saját, mind az irodalomban közölt vizsgálatokban hatékonyan 

gátolta az USV-t a többszöri sokkolásos paradigmában (De Vry és mtsai, 1993; Sanchez, 

1993; Jolas és mtsai, 1995; Bartoszyk és mtsai, 1997; Sanchez and Mork, 1999; Bartoszyk 

és mtsai, 2004), valamint a sokkolási környezethez társításos paradigmában (Molewijk és 

mtsai, 1995). Az alprazolámot mindezidáig csak sokkolási környezethez társított USV 

tesztben vizsgálták, ahol hasonló hatást mutatott (Molewijk és mtsai, 1995), mint a mi 

sokkolási környezethet társított USV protokollunkban. 
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Felmerül a kérdés, hogy az SSRI-k vajon miért mutattak ilyen jelent�s mértékben 

különböz� karakterisztikát a három USV protokollban. A környezethez társításos 

elrendezésben a patkányok kevesebbet vokalizáltak, mint az egyszeri és a többszöri 

sokkolásos paradigmákban, ami bizonyos mértékig nem meglep�, hiszen egy társításos 

elrendezésben adott válasz várhatóan nem lesz olyan er�s, mint akut ingerlés után. Így 

felvet�dik annak lehet�sége, hogy az SSRI-k a környezethez társításos paradigmában azért 

bizonyulnak hatékonyabbnak, mert a gyengébb válasz könnyebben gátolható. Bár nem 

lehet kizárni, hogy az alacsonyabb USV szint hozzájárult az SSRI-k környezethez 

társításos protokollban mutatott nagyobb hatékonyságukhoz, de eltér� karakterisztikájuk a 

három teszt protokollban ezzel önmagában nem magyarázható. Egyrészt, bár a 

kontrollcsoportok közötti különbség szignifikáns volt, a különbség mértéke az átlagok 

között nem volt számottev�, ezért nem t�nik valószín�nek, hogy ez ilyen jelent�s 

különbséget okozott volna az SSRI-k hatásában. Továbbá, amennyiben kizárólag az USV 

intenzitása miatt alakultak volna ki a különbségek, akkor az SSRI-k karakterisztikájának 

hasonlónak kellett volna lenni az egyszeri és a többszöri sokkolásos paradigmában, mivel 

azok kontrollértékei között nem volt szignifikáns különbség. Harmadrészt, ha az SSRI-k 

hatása az alacsonyabb USV szint miatt lett volna magasabb a sokkolási környezethez 

társításos paradigmában, akkor az alprazolámnak és a 8-OH-DPAT-nek is hatékonyabbnak 

és/vagy potensebbnek kellett volna lennie ebben a beállításban. Ezzel szemben az 

alprazolám hasonló hatást mutatott mindhárom protokollban, míg a 8-OH-DPAT hasonló 

hatást mutatott a többszöri sokkolásos és a sokkolási környezethez társított USV 

beállításokban. Tehát az SSRI-k különböz� karakterisztikája a három paradigmában más 

okokra vezethet� vissza. 

Mind a többszöri sokkolásos, mind a sokkolási környezethez társításos USV 

paradigmában kialakított szorongási állapotnak memória komponense is van a tesztek el�tt 

alkalmazott tréning miatt. Ez egy jelent�s különbség az egyszeri sokkolásos teszt 

protokollal szemben. Így felmerül annak lehet�sége, hogy ez az oka annak, hogy az 

SSRI-k különböz� szorongásoldó profilt mutattak az egyes paradigmákban. Több 

irodalomban leközölt tanulmány eredménye azt mutatja, hogy az önmagkukban adagolt 

SSRI-k rontották a memória akvizícióját, amikor adagolásuk a tesztek tréning fázisa el�tt 

történt, míg javították a memória konszolidációt, amikor a tréning után adagolták azokat 

(összefoglaló cikk: Monleon és mtsai, 2008). Továbbá egy vizsgálatban kimutatták a 

citaloprám képes visszafordítani a szkopolamin és a tetrahidrokannabinol térbeli 

memóriára gyakorolt rontó hatását a sugárlabirintus tesztben (Egashira és mtsai, 2006). A 
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mi vizsgálatainkban is az SSRI-k esetleges memória hatása kizárólag az el�hívási fázisra 

korlátozódhat, mivel az anyagadások az expressziós próba el�tt történtek. Ennek alapján 

valószín�tlennek t�nik, hogy az SSRI-k USV gátló hatása a többszöri sokkolásos és a 

sokkolási környezethez társításos paradigmákban annak lenne betudható, hogy gátolták 

volna a memória el�hívását. Továbbá, az alprazolám, mely vegyületnek memóriarontó 

hatását több vizsgálatban is igazolták (Hogan és mtsai, 2005; Bertaina-Anglade és mtsai, 

2009), mindhárom USV protokollban hasonló hatékonyságot mutatott. Ezért 

valószín�síthet�, hogy az SSRI-k magasabb hatékonysága a többszöri sokkolásos és a 

sokkolási környezethez társításos paradigmákban nem memóriarontó hatás eredménye. 

Az eredményeink alapján úgy t�nik, hogy a tesztet megel�z� sokkolás 

elengedhetetlen ahhoz, hogy az SSRI-k akut adagolást követ�en szorongásoldó hatást 

mutassanak. Ez a feltevés összhangban van a preklinikai irodalommal. Az akutan adagolt 

SSRI-k olyan tesztekben mutattak szorongásoldó hatást, melyekben az anyagok tesztelését 

megel�z�en az állatokat kitették a szorongást kiváltó stresszornak. Ilyen modellek a feln�tt 

patkányok USV gátlásán alapuló többszöri sokkolásos és a környezethez vagy 

kulcsingerhez társításos USV paradigmák (De Vry és mtsai, 1993; Sanchez and Meier, 

1997; Sanchez, 2003a és 2003b; Sanchez és mtsai, 2003), újszülött patkányok USV gátlása 

(De Vry és mtsai, 2004; Starr és mtsai, 2007; Hodgson és mtsai, 2008), valamint a félelmi 

kondicionálás expressziója (Gravius és mtsai, 2006; Nishikawa és mtsai, 2007; Muraki és 

mtsai, 2008). Ezzel szemben azokban a modellekben, amelyekben a tesztet megel�z�en 

nem volt stressz expozíció, mint például az emelt keresztpalló tesztben és a szociális 

interakció tesztben, az akutan adagolt SSRI-k anxiogén (Dekeyne és mtsai, 2000; Silva and 

Brandao, 2000; Bagdy és mtsai, 2001; Andó és mtsai, 2010), vagy inkonzisztens, vegyes 

szorongás kelt�/oldó hatást mutattak, mint a fekete-fehér doboz teszt esetében (Sanchez és 

Meier, 1997; Sanchez és mtsai, 2003). A stressz számos változást indukál a szerotonerg 

rendszerben (Stark és Scheich, 1997; Lopez és mtsai, 1999; Pawlak és mtsai, 2000; Izumi 

és mtsai, 2002; Dazzi és mtsai, 2005; Hale és mtsai, 2011). Feltehet�en a stressz indukálta 

szerotonerg változások felel�sek az SSRI-k magasabb hatékonyságáért azokban a 

modellekben, melyeknek stressz preexpozíciós fázisuk is van. Ezt a hipotézist er�síti meg 

az is, hogy az 5HT1A receptor agonista 8-OH-DPAT a többszöri sokkolásos és a 

környezethez kondicionált paradigmában hatékonyabb volt, míg a nem szerotonerg 

rendszeren keresztül ható alprazolám karakterisztikája nem mutatott számottev� 

különbséget az egyes teszt protokollokban. 
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Az eltér� el�sokkolások miatt három paradigmában a szorongásos viselkedés más-

más aspektusa jelenik meg, és feltehet�en ez is szerepet játszik az SSRI-k paradigmánként 

eltér� hatásprofiljában. Az egyszeri sokkolásos elrendezésben a sokkolás bekövetkezése, 

míg a környezethez társításos elrendezésben a sokkolás bekövetkezésének a lehet�sége 

váltja ki az USV-t. Ennek megfelel�en az egyszeri sokkolásos paradigmában kiváltott USV 

egy akut félelmi reakció lehet, míg a környezethez társításos paradigmában anticipációs 

félelmet tükrözhet. A többszöri sokkolásos elrendezésben pedig mindkét típusú reakció 

jelen lehet. Amennyiben, szemben az alprazolábmmal és a 8-OH-DPAT-tel, az SSRI-k 

csupán az anticipátoros félelmet képesek csökkenteni, az akut félemet viszont nem, akkor 

ezzel az SSRI-k három paradigmában mutatott eltér� hatása magyarázható lehet, viszont 

mindez nem ad választ arra, hogy szemben a klinikai tapasztalatokkal, a szorongásoldó 

hatás miért jelentkezik már akut adagolás után is. Ez utóbbi kérdés megválaszoláshoz 

közelebb vihet az SSRI-k hatásának krónikus adagolás után történ� vizsgálata a három 

modellben. 

Összegezve megállapítható, hogy a három kísérleti elrendezés tulajdonképpen három 

különböz� szorongásmodellnek tekinthet�, melyek eltér� hasonlósági, konstruktív, és 

ebb�l következ�en eltér� prediktív validitással bírnak. Szemben az alprazolámmal, az 

SSRI-k és a 8-OH-DPAT nagyobb hatékonyságot mutatott a többszöri sokkolásos és a 

sokkolási környezethez társításos protokollal, mint az egyszeri sokkolásos paradigmában, 

mely utóbbian az állatok nem voltak kitéve sokkolásnak a tesztet megel�z�en.. A 

modellenként eltér� hatások magyarázata lehet egyrészt az, hogy három paradigmában a 

szorongásos viselkedés más-más aspektusa jelenik meg, másrészt az, hogy az 

el�sokkolások bizonyos változásokat indukálnak a szerotonerg rendszer m�ködésében. 

5.1.2.6. A sz�résre legalkalmasabb tesztprotokoll kiválasztása 

Tesztelési kapacitás szempontjából az egyszeri sokkolásos elrendezés a 

legel�nyösebb, viszont ebben a kísérleti protokollban az SSRI-k nem voltak hatékonyak. 

Szemben a másik két paradigmával, a sokkolási környezethez társításos 

elrendezésben minden tesztelt vegyület hatékonynak bizonyult, és lineáris dózis-hatás 

görbét produkált, így anyaghatások tekintetében ez az elrendezés a legoptimálisabb. 

Azonban a módszer tesztelési sebessége jóval alacsonyabb az egyszeri és többszöri 

sokkolásos elrendezéshez képest, mivel egy mérés három napig tart, így egy munkahéten 

mindössze egy tesztelés végezhet� el. 



 51 

A többszöri sokkolásos elrendezésben minden referens anyag szignifikáns hatást 

mutatott, bár itt az SSRI-k hatékonysága a sokkolási környezethez társításos elrendezéshez 

képest alacsonyabb volt. A módszer mérési kapacitása, bár elmarad az egyszeri sokkolásos 

paradigmáétól, megfelel� tesztelési sebességet biztosít. Nagy el�nye az önkontrollos 

elrendezés, valamint az, hogy a kísérletbe bevont állatok többször is használhatóak 

tesztelésre, ami mind költséghatékonysági mind állatvédelmi szempontból kedvez�. Ennek 

megfelel�en a többszöri sokkolásos elrendezést választottuk sz�r�módszernek. 

5.1.3. A többszöri sokkolásos modell sz�r�módszerként történ� alkalmazása 

A többszöri sokkolásos elrendezésben a diazepám, a CDP és a buspiron mellett olyan 

vegyületeket teszteltünk, melyeket az irodalmi adatok alapján korábban még nem 

vizsgáltak ebben a módszerben. 

5.1.3.1 A diazepám, a CDP, a buspiron, valamint az mGlu5, 5-HT2C és 5-HT5A 

receptor antagonisták hatása 

Mind a buspiron, mind a diazepám és a CDP szignifikánsan gátolta az USV-t a 

többszöri sokkolásos protokollban (13. ábra). A buspiron 1 mg/kg-tól (1 mg/kg: t=3,9; 

df=11; p<0,05; 2 mg/kg: t=7,2; df=11; p<0,001; 4 mg/kg: t=6,2; df=6; p<0,01), a diazepám 

2,5 mg/kg-tól (2,5 mg/kg: t=3,0; df=11; p<0,05; 5 mg/kg: t=2,8; df=11; p<0,05; 10 mg/kg: 

t=3,4; df=6; p<0,01; 16 mg/kg: t=7,6; df=11; p<0,001), a CDP 20 mg/kg-tól (20 mg/kg: 

t=3,3; df=11; p<0,05; 40 mg/kg: t=6,4; df=11; p<0,001) volt hatékony, rendre 1,0, 6,2 és 

24 mg/kg-os ED50 értékekkel. 
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13. ábra. A buspiron, a diazepám és a CDP hatása a többszöri sokkolásos USV modellben. Az 

oszlopdiagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll napot , a fekete 

oszlopok a kezelési napot jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A 

csillagok kontrolltól való szignifikáns különbségeket jelölik (t-teszt Holm korrekcióval, *p<0,05, **p<0,01, 

***p<0,001). A pontdiagramon a három anyag százalékos USV gátlását és a lineáris regresszióval 

meghatározott dózis-hatás görbéket ábrázoltuk. 

Az mGlu5 receptor negatív allosztérikus modulátor MTEP 3 mg/kg-tól (3 mg/kg: 

t=7,3; df=15; p<0,001; 12 mg/kg: t=5,0; df=11; p<0.001; 24 mg/kg: t=4,8; df=11; 

p<0.001), az MPEP 1,5 mg/kg-tól (1,5 mg/kg: t=5,0; df=11; p<0,001; 3 mg/kg: t=4,3; 

df=11; p<0.01; 6 mg/kg: t=6,9; df=11; p<0.001; 10 mg/kg: t=6,5; df=13; p<0.001; 30 

mg/kg: t=5,0; df=14; p<0.001) szignifikánsan gátolta az USV-t (14. ábra). A két anyag 

dózis-hatás görbéjének meredeksége alacsony volt, a vegyületek 50-60% körül maximális 

gátlást mutattak (14. ábra). Az MPEP 3,8 mg/kg ED50 értéket produkált, az MTEP 

esetében nem lehetett az ED50 értéket megállapítani a vizsgált dózisok alapján. 
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14. ábra. Az MPEP és MTEP hatása a többszöri sokkolásos USV modellben. Az oszlopdiagramokon az 

USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a kontroll napot, a fekete oszlopok a kezelési napot 

jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A csillagok kontrolltól való 

szignifikáns különbségeket jelölik (t-teszt Holm korrekcióval, *p<0,05, **p<0,01***p<0,001). Az alsó 

diagramon a százalékos USV gátlásokat és az MPEP esetében a lineáris regresszió alapján meghatározott 

dózis-hatás görbét tüntettük fel. Az MPEP esetében a fehér háromszöggel jelölt 30 mg/kg-os dózis gátlási 

értékét nem vettük figyelembe az ED50 számításánál. 

Az 5-HT2C antagonista SB-242084, bár csökkentette az USV-t a többszöri sokkolásos 

elrendezésben, hatása csak a legmagasabb, 3 mg/kg-os dózisban volt szignifikáns (3 

mg/kg: t=3,9; df=8; p<0,01) alacsony, 30%-os gátlási értékkel (15. ábra). 

A két 5-HT5A receptor antagonista közül az A-843277 nem csökkentette az USV-t 

sem i.p., sem s.c. adagolás után (15. ábra). Ezzel szemben az SB-699551 30 mg/kg-tól 

szignifikánsan csökkentette az USV-t (30 mg/kg: t=5,3; df=7; p<0,01; 60 mg/kg: t=6,7; 

df=7; p<0,001), ED50 értéke 24,5 mg/kg volt (15. ábra). 
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15. ábra. Az 5-HT2C antagonista SB242084 (A), 5-HT5A antagonista A-843277 (B) és az SB699551 (C) 

hatása a többszöri sokkolásos modellben. Az oszlopdiagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A 

szürke oszlopok a kontroll napot, a fekete oszlopok a kezelési napokat jelölik. A hibasávok a SEM-et 

jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A csillagok a kontrolltól való szignifikáns különbségeket 

jelölik (t-teszt Holm korrekcióval, *p<0,05, **p<0,01***p<0,001). A grafikonokon a százalékos USV 

gátlásokat és az SB699551 esetében a lineáris regresszió alapján meghatározott dózis-hatás görbét 

tüntettük fel. 
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5.1.3.2. Az eredmények megvitatása 

Az alprazolámhoz hasonlóan a másik két benzodiazepin, a diazepám és a CDP is 

hatékony volt a többszöri sokkolásos modellben. A 8-OH-DPAT-hez hasonlóan a szintén 

5-HT1A agonista hatású buspiron is hatékonyan csökkentette az USV-t. 

A többszöri sokkolásos protokollban korábban még nem tesztelt anyagok közül az 

mGlu5 receptor negatív allosztérikus modulátorai, az MPEP és az MTEP 

szorongásoldónak bizonyultak, hasonlóan más tesztekben mutatott hatásukhoz (Brodkin és 

mtsai, 2002; Busse és mtsai, 2004; Klodzinska és mtsai, 2004; Nordquist és mtsai, 2007). 

A két anyag dózis-hatás görbéje a benzodiazepinekhez és a buspironhoz képest kevésbé 

volt meredek, és maximálás gátlásuk is csupán 50-60% körüli alakult. 

Nem sikerült robusztus szorongásoldó hatását kimutatni az 5-HT2C antagonista SB-

242084 anyaggal Bár a vokalizációk átlaga minden tesztelt dózis esetében alacsonyabb 

volt a kontroll napi átlagértékt�l, ez a különbség csak a legnagyobb tesztelt dózisban volt 

statisztikailag szignifikáns. Egy másik 5-HT2C antagonista vegyület, az S32006 szintén 

nem csökkentette az USV-t egy sokkolási környezethez társításos modellben (Dekeyne és 

mtsai, 2008). Ezek alapján úgy t�nik, hogy az 5-HT2C antagonisták nem hatékonyak a sokk 

indukálta USV modellekben. Ez azért meglep�, mert az SB-242084 csökkentette az 

anxiogén, 5-HT2A/2C agonista mCPP USV fokozó hatását (Campbell és Merchant, 2003), 

valamint az irodalmi adatok alapján az 5-HT2C antagonista vegyületek szorongásoldó 

hatást mutatnak számos más állatmodellben (Kennett és mtsai, 1997; Kántor és mtsai, 

2005; Dekeyne és mtsai, 2008). 

A két vizsgált 5-HT5A antagonista vegyület eltér� hatásprofilt mutatott a többszöri 

sokkolásos modellben. Az A-843277 nem volt hatékony i.p. adagolást követ�en. A nyílt 

porond tesztben elvégzett megfigyelések eredményei arra utalnak, hogy az anyag 

30 mg/kg-os dózisa hasi irritációt okozhat (Kassai és mtsai, 2012). Mint ahogy azt a 2. 

fejezetben leírtuk, USV-vel bels� negatív állapotot is kifejezhetnek az állatok (pl. 

drogmegvonás vagy krónikus fájdalom esetén). Így nem zárható ki, hogy az abdominális 

irritáció elfedhet egy gyengébb USV csökkent� hatást. Ezért a vegyületet s.c. adagolás 

után is teszteltük a modellben, de így sem mutatott szorongásoldó hatást. Szemben az 

A-843277-el, az SB-699551-A gátolta az USV-t. Ez a hatása csak magas dózisokban volt 

szignifikáns, ahol az anyag már csökkentette a lokomotoros aktivitást a nyílt aréna (open-

field) tesztben (Kassai és mtsai, 2012). Így nem zárható ki, hogy az USV gátlást egy 

aspecifikus szedáló hatás eredményezte. Az SB-699551-A, eltér�en az A-843277-t�l, 



 56 

patkányban a szerotonin transzporter fehérjéhez is köt�dik (Thomas és mtsai, 2006). Így az 

is elképzelhet�, hogy az USV csökkent� hatást nem az 5-HT5A receptorok gátlása, hanem a 

szerotonin transzporter gátlása eredményezte. 

 

5.2. Az MTEP és rimonabant együttes hatása 

Ebben a kísérletsorozatban a memóriarontó és szorongásoldó hatású MTEP és a 

memóriajavító és szorongáskelt� hatású rimonabant memóriára és szorongásra gyakorolt 

együttes hatását vizsgáltuk. 

A mérésekhez beállítottunk egy feln�tt patkányok USV fokozásán alapuló 

anxiogenitás modellt, valamint a sokkolási környezethez társításos protokoll memória 

akvizíciós paradigmáját. A két anyag együttes adagolásának hatását a fent említett két 

modellben, valamint az egyszeri sokkolásos paradigmában teszteltük, mely utóbbi 

modellt�l csupán a magasabb sokkolás er�sségben különbözött az anxiogenitás paradigma. 

5.2.1. A CB1, GABAA és GABAB receptor antagonisták USV fokozó hatása 

A szorongáskelt� anyagok vizsgálatához az 5.1.1. fejezetben bemutatott mérések 

alapján az 1 ütés/0,4 mA-es sokkolást választottuk. Az eredmények alapján megállapítható, 

hogy ennél a sokker�sségnél az állatok nagy része elkezdett vokalizálni, de a vokalizációk 

id�tartama általában még alacsony volt. Így várhatóan egy szorongáskelt� anyag mind a 

vokalizáló állatok számát, mind a vokalizációk id�tartamát növelni tudja. 

A CB1 antagonista rimonabant [F(7;159)=3,1; p<0,01] és a (-)ibipinabant 

[F(5;101)=4,3; p<0,01] szignifikánsan fokozta a vokalizációt. Mindkét anyag dózis-hatás 

görbéje harang alakú volt (16. ábra). Az ibipinabant inaktív izomerje, a (+)ibipinabant 

hatástalannak bizonyult [F(3;48)=0,10; p>0,05]. A CB1 antagonista vegyületekkel szemben 

sem a GABAA antagonista PTZ [F(2;36)=0,63; p>0,05] sem a GABAB antagonista 

SCH50911 [F(3,64)=0,64; df=3 p>0,05] nem emelte az USV id�tartamát (16. ábra). 
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16. ábra. A rimonabant, a (-)ibipinabant és a (+)ibipinabant, valamint a PTZ és az SCH50911 hatása az 

anxiogenitás USV modellben. A diagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlopok a 

kontroll csoportot, a fekete oszlopok a kezelést jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti 

mintaelem számot. A csillagok kontrolltól való szignifikáns különbségeket jelölik (one-way ANOVA, 

Dunnett post hoc, **p<0,01). 

5.5.2. A beállított modell alkalmassága szorongáskelt� mellékhatással rendelkez� 

vegyületek sz�résére 

Nagyon kevés irodalmi adat áll rendelkezésre anxiogén anyagok feln�tt patkányok 

USV-jére gyakorolt hatásáról. A CB1 antagonista rimonabant a bazolaterális amygdala-ba 

adagolva emelte az USV-t (Roche és mtsai, 2007). CB1 antagonista vegyületeket 

szisztémás adagolás után ebben a tekintetben még nem vizsgáltak. Méréseinkben mind a 
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rimonabant mind a (-)ibipinabant anxiogén hatást mutatott szisztémás adagolás után. Az 

utóbbi anyag inaktív izomerje hatástalan volt a tesztben. Ez arra utal, hogy az USV 

emelkedése nem egy aspecifikus hatás, hanem a CB1 receptorokon kifejtett anyaghatás 

eredménye. A CB1 antagonisták általunk megfigyelt anxiogén karakterének látszólag 

ellentmond, hogy a CB1 agonista CP55940 szintén növelte az USV-t (Arnold és mtsai, 

2010)., Ez utóbbi eredmény azonban egy másfajta (környezethez társításos) elrendezésben 

született, továbbá az irodalmi adatok alapján a CB1 agonisták egyéb szornogás 

modellekben is hol szorongásoldó, hol pedig szorongáskelt� hatást mutattak (Rodgers és 

mtsai, 2003). 

A GABAA gátló PTZ-t nem növelte a vokalizációt. Bár GABAA gátló vegyületek 

más állatmodellekben anxiogén hatást mutatnak (Garcia és mtsai, 2011), az USV-re 

gyakorolt hatásuk ellentmondásos. A PTZ feln�tt patkányban fokozta az USV-t egy 

kondicionált kísérleti elrendezésben (Jelen és mtsai, 2003), viszont ugyanebben a 

kísérletben a szintén GABAA receptor gátló FG7142 nem mutatott szorongáskelt� hatást, 

továbbá a GABAA receptor gátló anyagok az újszülött patkányok vokalizációit sem 

fokozták (Kehne és mtsai, 1991, Olivier és mtsai, 1998a). Mindezek alapján úgy t�nik, 

hogy a GABAA receptorok gátlása nem feltétlenül jár USV fokozással. 

Bár a GABAB agonista baclofen állatmodellekben anxiolitikus hatást mutatott 

(Shephard és mtsai, 1992; Andrews és mtsai, 1993), valamint a mi egyszeri sokkolásos 

protokollunkban is gátolta az USV-t (a dolgozatban ezeket az eredményeket nem mutattuk 

be), a GABAB antagonista SCH50911 nem mutatott szorongáskelt� hatást. Ez alapján 

azonban nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a GABAB antagonista ligandok nem 

fokozzák a szorongást, hiszen a GABAA gátlók anxiogén hatását is csak bizonyos 

esetekben sikerült kimutatni USV modellekben. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a beállított módszerrel kimutatható a 

CB1 antagonisták szorongáskelt� hatása. Ezzel szemben a GABAA receptorokat gátló 

anyagokra a teszt nem érzékeny. Elképzelhet�, hogy más vegyületekhez képest a CB1 

antagonisták szorongásfokozó hatása sokkal er�teljesebb ebben a modellben. A kérdés 

tisztázása további vizsgálatokat igényel. 

5.5.3 A MK-801, MTEP és a rimonabant hatása a félelmi memória akvizíciójára a 

sokkolási környezethez társításos USV protokollban 

Az NMDA receptor antagonista MK-801 [F(3;51)= 11,0; p<0,001] és az mGlu5 

receptor antagonista MTEP [F(4;44)=3,7; p=0,01] szignifikánsan rontotta az akvizíciót a 
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sokkolási környezethet társításos USV protokollban (17. ábra). A CB1 receptor antagonista 

rimonabant a várakozásokkal ellentétben nem javította az akvizíciót (17. ábra), hanem egy 

nem szignifikáns rontó tendenciát mutatott [F(6;97)=0,83, p<0.54]. 

 

17. ábra. Az MK-801, az MTEP és a rimonabant hatása a környezethez kondicionált USV protokollban. 

A diagramokon az USV átlagos id�tartama látható. A szürke oszlop a kontroll csoportot a fekete 

oszlopok a kezelt csoportokat jelölik. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem 

számot. A csillagok kontrolltól való szignifikáns különbségeket jelölik (one-way ANOVA, Dunnett post 

hoc *p<0,05 **p<0,01, ***p<0,001). 

5.5.4. A sokkolási környezethez társításos USV paradigma, mint memória modell 

Az MTEP és az MK-801 rontotta a félelmi memória akvizícióját, ami összhangban van 

az irodalmi adatokkal. Az mGlu5 receptor antagonisták memóriarontó hatását kimutatták 

már mind félelmi (Gravius és mtsai, 2005), mind térbeli (Homayoun és mtsai, 2004; 

Steckler és mtsai, 2005b; Christoffersen és mtsai, 2008) memória modellekben. Az MK-

801 szintén rontotta a memóriát félelmi (Caramonos és Shapiro, 1994; Gould és mtsai, 

2002) és térbeli (Bernaerts és mtsai, 2004) memória tesztekben is. 

Bár a CB1 agonisták rontották, míg az antagonisták javították a memóriát számos 

állatmodellben (Zanettini és mtsai, 2011), a rimonabant a tesztünkben inkább egy rontó 
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tendenciát mutatott. Az irodalmi adatok a CB1 ligandok félelmi memória akvizíciójára 

gyakorolt hatását illet�en nem egybehangzóak. A klasszikus, sokkolási környezethez 

társított félelmi reakció teszt (contextual fear conditioning) elrendezése hasonló a sokkolási 

környezethez társított USV teszthez, csak ebben a modellben nem az USV-t, hanem az 

állatok dermedési reakcióját mérik az expressziós napon. Ebben a paradigmában a CB1 

agonista (R)-(+)-[2,3-Dihidro-5-metil-3-(4-morfolinilmetil)pirrolo[1,2,3-de]-1,4-

benzoxazin-6-il]-1-naftalenilmetanon (WIN55212-2) rontotta (Pamplona és Takahashi, 

2006), míg az inverz agonista 1-(2,4-diklorofenil)-5-(4-jodofenil)-4-metil-N-(1-

piperidil)pirazol-3-karboxamid (AM251) javította az akvizíciót (Sink és mtsai, 2010). 

Ezzel szemben a kulcsingerhez társításos félelmi memória modellben az AM251 számos 

esetben rontotta az akvizíciót, valamint a memória konszolidációt (Arenos és mtsai, 2006; 

Sink és mtsai, 2010; Tan és mtsai, 2010), míg egy vizsgálatban a rimonabant nem 

befolyásolta az akvizíciót (Marsicano és mtsai, 2002). Továbbá, a CB1 antagonisták 

rontották a félelmi memória akvizícióját és konszolidációját az amygalába (Bucherelli és 

mtsai, 2006; Campolongo és mtsai, 2009), a hippocampus-ba (De Oliveira Alvarez és 

mtsai, 2006; De Oliveira Alvarez és mtsai, 2008), illetve a kéregi területekbe (Laviolette 

and Grace, 2006; Tan és mtsai, 2010) történ� adagolás után. Ezek alapján úgy t�nik, hogy 

a CB1 antagonizmus akár a félelmi memória akvizíciójának a rontását is okozhatja. 

A kísérleti eredmények alapján megállapítható, hogy a sokkolási környezethez társított 

félelmi reakció modellhez hasonlóan, a sokkolási környezethez társított USV modell is 

alkalmas a félelmi memóriarontás tesztelésére. 

5.5.5. A MTEP és a rimonabant együttes hatása az egyszeri sokkolásos és az 

anxiogenitás modellben, valamint a sokkolási környezethez társított USV modell 

akvizíciós paradigmájában 

Az egyszeri sokkolásos beállításban az MTEP szignifikánsan csökkentette az USV-t 

(F(4,64)=8,3; p<0,001). Az anyag dózis-hatás görbéje lineáris volt 6,3 mg/kg ED50 

értékkel (18. ábra). 

Az egyszeri sokkolásos elrendezésben az MTEP szorongásoldó hatását a rimonabant 

nem befolyásolta [rimonabant: F(1;68)=0,01; p=0.656; MTEP: F(1;68)=44,1; p<0.001; 

interakció: F(1;68=1,67; p=0,20] (19/A ábra), valamint az anxiogenitás tesztben a 

rimonabant szorongáskel� hatását az MTEP teljes mértékben gátolni tudta [rimonabant: 

F(2,89)=1.88 p=0.16, MTEP: F(1,89)=33.5 p<0.001, interakció: F(2,89)=1.63 p=0.2] 

(19/B ábra). 
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A sokkolási környezethez társításos USV tesztben mindkét anyag rontotta a memória 

akvizíciót [rimonabant: F(1;88)= 7,98 p<0,01; MTEP F(1;88)=14,25; p<0.001] (19/C 

ábra). A két anyag együttes adagolása után a rontás mértéke magasabb volt, mint az egy 

anyaggal kezelt csoportokban (19/C ábra), de az interakció nem volt szignifikáns 

[F(1;88)=1,95; p=0,16]. 

 

18. ábra. Az MTEP hatása az egyszeri sokkolásos protokollban. Az oszlopdiagramon az USV átlagos 

id�tartama látható. A szürke oszlop a kontroll csoportot a fekete oszlopok a kezelt csoportokat jelölik. A 

hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. A csillagok a kontrolltól való 

szignifikáns különbségeket jelölik (one-way ANOVA, Dunnett post hoc *p<0,05, ***p<0,001). A 

pontdiagramon a százalékos USV gátlásokat, valamint a lineáris regresszió alapján meghatározott dózis-

hatás görbét ábrázoltuk. 
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19. ábra. Az MTEP és a rimonabant együttes hatása az egyszeri sokkolásos (A), az anxiogenitás (B) és a 

sokkolási környezethez társításos (C) USV modellekben. A pontok az USV átlagát, a hibasávok a SEM-et 

jelzik. N a csoportonkénti mintaelem számot, a százalékok a kontrollhoz mért százalékos gátlást jelölik. 

Statisztika: two-way ANOVA. 

5.5.6. Kombinált mGlu5 és CB1 receptor antagonista hatással rendelkez� vegyületek 

elhízás elleni szerként történ� fejleszthet�sége 

Bár a CB1 receptor gátló rimonabant és az mGlu5 receptor gátló MTEP együttes 

adagolás után additív táplálékfelvétel csökkent� hatást mutatott patkányokban (Varga és 

mtsai, 2012), és az MTEP mindkét kísérletben gátolta a rimonabant szorongáskelt� hatását, 

együttes adagolásuk fokozott memóriaromláshoz vezetett. Ez megkérd�jelezi a 

kombináció klinikai alkalmazhatóságát. Bár a kísérleteket a két legjobban vizsgált mGlu5 

és CB1 receptor antagonistával végeztük el, nem zárható ki, hogy más funkcionális 

karakterisztikával rendelkez� antagonisták kombinációja kedvez�bb profilt mutatott volna. 

A három kísérlet jól demonstrálja, hogy az USV tesztek nem csak sz�r� módszerként 

alkalmazhatóak, hanem a különböz� teszt protokollok megfelel� kombinációjának 

használatával akár összetett gyógyszerfejlesztési kérdésekre is választ kaphatunk általuk. 
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5.6. Mesterséges és természetes ultrahangokkal kiváltott dermedési 

reakció vizsgálata 

Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy 22-24 kHz-es ultrahang lejátszásával kiváltható-

e olyan mérték� dermedési reakció, melynek gátlására szorongás modellt lehet alapozni. 

5.6.1. A szakaszos lejátszás és a frekvencia hatása a dermedés mértékére, valamint a 

természetes és generált hangok összehasonlítása 

A mesterségesen generált 23 kHz-es ultrahangok szakaszos lejátszása szignifikáns 

hatással volt a kiváltott dermedés mértékére [F(6;66)=3,9; p<0,01]. Azok a csoportok, 

melyek folyamatos ultrahangot, vagy 2,5 és 5 másodperces ultrahang impulzusokat kaptak 

nem töltöttek több id�t a dermedésben, mint a kontroll csoport, melyet nem tettünk ki 

ultrahangnak (20. ábra). Ezzel szemben azok az állatok, melyeknek 10, 25 és 50 

másodperces impulzusokat játszottunk le, több id�t töltöttek dermedésben a kontrollhoz 

képest, a különbség a 10 és 25 másodperces impulzusok esetében szignifikáns volt (20. 

ábra). 

A 25 másodperces ultrahang impulzusokkal kiváltott dermedés mértéke 

szignifikánsan függött a lejátszott hang frekvenciájától [F(3;20)=8,1; p<0,01]. A 18 és 28 

kHz-es hangok nem váltottak ki magasabb dermedést a kontrollhoz képest, egyedül a 23 

kHz-es hangok hatása volt szignifikáns (21. ábra). 

Különbség volt a természetes és a mesterséges ultrahangok által kiváltott dermedés 

mértékében [F(3;35)=16,8; p<0,001]. A folyamatosan visszajátszott természetes 

ultrahangok nagyjából kontroll szint� dermedést váltottak ki az állatokból (22. ábra). Ezzel 

szemben 25 másodperces hangimpulzusok szignifikánsan emelték az dermedés értéket 

mind a mesterségesen generált ultrahang, mind a természetes USV esetében, de 

szakaszosan lejátszott generált ultrahangok nagyobb mértékben emelték a dermedés idejét, 

mint a szakaszosan lejátszott természetes USV (22. ábra). 
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20. ábra. Az ultrahang és csend váltakozásának (alternáció) hatása a dermedésben eltöltött id�re. Az 

oszlopok a dermedési reakció átlagos idejét mutatják. A szürke oszloppal jelölt kontroll csoport nem volt 

kitéve ultrahangnak, a csíkos oszlop a folyamatos ultrahang-kezelést (0 másodperces alternációt) jelöli. A 

hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot Statisztika: one-way ANOVA +Duncan 

post hoc *p<0,05 **p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

21. ábra. A 25 s ultrahang/25 s csend alternált hangok frekvenciájának hatása a dermedésben eltöltött 

id�re. Az oszlopok a dermedési reakció átlagos idejét mutatják. A szürke oszloppal jelölt kontroll csoport 

nem volt kitéve ultrahangnak. A hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot 

Statisztika: one-way ANOVA +Duncan post hoc *p<0,05 **p<0,01 a 23 kHz-es csoporthoz viszonyítva. 
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22. ábra. A 25 s ultrahang/25 s csend alternált természetes USV és generált hangok, valamint a 

folyamatos természetes USV hatása a dermedésben eltöltött id�re. Az oszlopok a dermedési reakció 

átlagos idejét mutatják. A szürke oszloppal jelölt kontroll csoport nem volt kitéve ultrahangnak, a 

hibasávok a SEM-et jelzik, N a csoportonkénti mintaelem számot. Statisztika: one-way ANOVA 

+Duncan post hoc *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

5.6.2. Az ultrahang lejátszással kiváltott dermedés szorongás modellként történ� 

alkalmazhatósága 

A szakaszosan lejátszott hangok nagyobb mértékben emelték a dermedésben eltöltött 

id�t, mint a folyamatos hangok. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy a szakaszos lejátszásnak 

információ tartalma van, hiszen az USV-t is szakaszokban bocsátják ki az állatok. Másrészt 

az is elképzelhet�, hogy amikor a hang megszólal az állat megijed, és megfelel� 

hosszúságú hang impulzus és hangok közötti szakasz megválasztása esetén ez a jelenség 

többször is megismétl�dik a mérés során, ami hosszabb idej� dermedési reakcióhoz vezet. 

Bár a videofelvételek kiértékelése során valóban látszott, hogy a hangimpulzusok 

megszólalásakor az állatok összerezzennek, de mivel a csak a 23 kHz-es szakaszosan 

lejátszott hangok váltottak ki dermedést, így valószín�tlennek t�nik, hogy a szakaszos 

lejátszás csupán ezért volt hatékonyabb. 

Meglep� módon a generált hangok nagyobb mérték� dermedést váltottak ki, mint a 

természetes USV visszajátszása. Ennek oka lehet az, hogy a természetes ultrahangok 

visszajátszása során az átlagos hanger� alacsonyabb volt, mint a mesterséges hangok 

esetében. Az USV amplitúdója nem állandó, és így a hanger�sség beállításánál a 

legnagyobb amplitúdójú hangokhoz kellett a maximumot viszonytani, azért, hogy a 

legnagyobb hangerej� részeket is torzításmentesen lehessen lejátszani. Ennek megfelel�en 

a mesterségesen generált hangok kísérletezési szempontból jobbak, mivel hanger�sségük 
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jobban szabályozható. A mesterséges hangok mellett szól az is, hogy szemben a 

természetes hangokkal, megfelel� eszköztárral ugyanolyan mesterséges hang ismételten 

állítható el� bármikor. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy ultrahang lejátszással kiváltható olyan 

mérték� dermedés, amely már alkalmas szorongás oldó hatású vegyületek tesztelésére. A 

tesztelések során figyelembe kell venni, hogy egy esetleges szedáció miatt kialakuló 

immobilitás nehezen elkülöníthet� a dermedési reakciótól. A módszer validálása további 

kísérletes munkát igényel. 
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6. Konklúzió 

Többféle elrendezésben is kialakítható a patkányok talpsokkal kiváltott ultrahangos 

vokalizációján alapuló szorongás teszt. A dolgozatban tárgyalt három elrendezésben, az 

egyszeri és a többszöri sokkolásos, valamint a sokkolási környezethez társításos USV 

tesztben egyes szorongásoldó hatású vegyületek, els�sorban a szerotonerg rendszeren 

keresztül hatóak, más karakterisztikát mutatnak. Ennek megfelel�en a három 

tesztprotokollt tulajdonképpen három különböz� szorongásmodellnek lehet tekinteni, 

melyek más prediktív értékkel bírnak. 

A három szorongás-paradigma nem tekinthet� betegség modellnek. Egyik sem egy 

adott szorongásos betegség f� tünetét modellezi, hanem mindegyik az adott kísérleti 

elrendezésben kialakított stressz helyzet indukálta fiziológiás szorongási választ mér. Az 

egyes szorongásos betegségek modellezéséhez sokkal kifinomultabb, és ennek 

megfelel�en sokkal id�- és munkaigényesebb módszerek szükségesek. Ezzel szemben a 

három USV modellben az anyagok rövid id� alatt tesztelhet�k, így gyógyszerfejlesztés 

során sz�r�tesztnek alkalmazhatóak. Általánosságban, a három vizsgált protokoll közül az 

irodalomban leggyakrabban használt többszöri sokkolásos elrendezés a legalkalmasabb 

sz�r� tesztnek, mérési kapacitását és anyaghatásokra való érzékenységét tekintetbe véve. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy nem minden vegyületcsoport esetében 

feltétlenül ez a legmegfelel�bb sz�r� módszer, valamint hogy a három modell kombinált 

alkalmazásával a tesztelt vegyületek jobban karakterizálhatóak. 

A talpsokk kiváltotta USV modellek beállítása során a megfelel� sokkolási er�sség 

megválasztása rendkívül fontos. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a sokkolás 

er�ssége és a vokalizációk szintje közötti összefüggés nem feltétlenül lineáris. 

A sokkolás er�ssége mellett fontos a patkánytörzs kiválasztása is, mivel azonos 

sokkolási intenzitás esetében jelent�s USV szint különbségek figyelhet�ek meg közöttük. 

Az eredményeink alapján a Wistar patkányok a legmegfelel�bbek a kísérletekhez. 

Hasonlóan más szorongás modellekhez, az anyagok tesztelése során figyelembe kell 

venni azok esetleges szedatív hatását. A talpsokk indukálta USV modellekben a 

szorongásoldó és a szedatív hatást nehéz egyértelm�en elkülöníteni, legcélszer�bb más, 

kifejezetten a szedációt mér� módszerek alkalmazásával meghatározni a szedatív 

dózistartományt. 
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A szorongásoldás és szorongáskeltés tesztelése mellett, kialakítható olyan kísérleti 

elrendezés is, amelyben anyagok memóriarontó mellékhatása is vizsgálható. 

Az egyes modellek kombinált alkalmazásával összetett gyógyszerfejlesztési kérdések 

is megválaszolhatóak. Ezt példázza a CB1 és mGlu5 antagonizmus együttes hatásának 

vizsgálata, melyben az MTEP ugyan gátolta a rimonabant szorongáskelt� hatását, a két 

anyag együttes adagolása azonban fokozottan rontotta a félelmi memóriát; emiatt egy 

elhízás csökkent� CB1 és mGlu5 antagonista kett�s hatású vegyület gyógyszerfejlesztése a 

várható mellékhatásprofil miatt kockázatos. 

A 22-24 kHz-es ultrahanggal kiváltott dermedési-reakció teszt ígéretes szorongás 

modellnek t�nik. Szemben más, stressz indukálta szorongásmodellekkel, ebben a 

paradigmában a szorongásos állapotot nem egy fizikailag kellemetlen küls� behatás vagy 

ahhoz társított környezet vagy kulcs inger váltja ki, hanem a 22-24 kHz-es hangok 

természetes, negatív jelentéstartalma. A modell validálásához további kísérletek 

szükségesek. 
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7. Összefoglalás 

A feln�tt patkányok 22-24 kHz-es ultrahangos vokalizációján (USV) alapuló 

szorongásmodellekben számos vegyület szorongásoldó hatását mutatták már ki. A dolgozat 

ezeknek a modelleknek gyógyszerfejlesztésben történ� alkalmazhatóságát, valamint az 

USV-n alapuló további modell beállítási lehet�ségeket tárgyalja. 

Három, talpsokk kiváltotta USV tesztprotokollt állítottunk be és hasonlítottunk össze 

ismert szorongásoldó hatású vegyületek tesztelésével. Az egyszeri sokkolásos 

elrendezésben az állatok a tesztanyaggal történ� kezelést követ� egyetlen ülésben kaptak 

talpsokkot. Az irodalmi adatok alapján leggyakrabban alkalmazott többszöri sokkolásos 

elrendezésben a tesztnapon lebonyolított és azt megel�z� ülésekben is kaptak talpsokkot az 

állatok. A sokkolási környezethez társításos elrendezésben az állatok a tesztnapot 

megel�z�en kaptak talpsokkokat, a tesztnapon visszakerültek a sokkolási környezetbe, de 

ekkor már nem kaptak áramütéseket. A három elrendezésben a klinikumban 

szorongásoldóként alkalmazott alprazolámot illetve négy szelektív szerotonin visszavételt 

gátló vegyületet vizsgáltunk meg. A benzodiazepin alprazolám mindhárom modellben 

hasonló hatásúnak bizonyult, ezzel szemben a szelektív szerotonin visszavétel gátlók eltér� 

hatásprofilt mutattak a három kísérleti elrendezésben. Ezek a vegyületek nem voltak 

hatékonyak az egyszeri sokkolásos elrendezésben, dózisarányos gátlást produkáltak a 

sokkolási környezethez társításos elrendezésben, míg egy köztes hatást mutattak a 

többszöri sokkolásos protokollban. Ennek megfelel�en a három teszt protokoll 

tulajdonképpen három különböz� szorongásmodellnek tekinthet�. 

Gyógyszerfejlesztési munkához a három modell közül mérési kapacitás és 

anyaghatások tekintetében a többszöri sokkolásos elrendezés a legalkalmasabb sz�r�teszt. 

Ebben a modellben több anyagot teszteltünk, melyeket ebben az elrendezésben korábban 

még nem vizsgáltak. Az mGlu5 receptor negatív allosztérikus modulátorai hatékonyan 

csökkentették az USV-t. A vizsgált szerotonin 5-HT2C receptor antagonista gyenge hatást 

mutatott, míg az 5-HT5A receptor antagonisák szorongásoldó hatása nem volt egyértelm�.  

A modellek módosításával összetett gyógyszerfejlesztési kérdések is 

megválaszolhatók. Kérdésfelvetésünk volt, hogy a CB1 és mGlu5 antagonisták együttes 

alkalmazása megfelel� mellékhatás profilt mutat-e ahhoz, hogy egy kombinált 

hatásmechanizuson alapuló elhízás csökkent� szert lehessen kifejleszteni. Ehhez 

beállítottunk egy-egy USV alapú anxiogenitás és memória modellt. Az anxiogenitás 
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modell az egyszeri sokkolásos elrendezés módosított változata volt, amikor is az állatok 

egyetlen gyenge áramütést kaptak. Memória modellként a sokkolási környezethez 

társításos modell akvizíciós paradigmáját használtuk, vagyis az állatokat nem a tesztnapon, 

hanem az azt megel�z� két sokkolásos napon kezeltük. Az együttes adagolás során az 

mGlu5 antagonista szorongásoldó hatása “felülírta” a CB1 antagonista indukálta 

szorongást, viszont a kombináció fokozottan rontotta a memóriát, így megállapítottuk, 

hogy a várható tanulásrontó mellékhatás miatt egy kombinált hatással rendelkez� molekula 

fejlesztése kockázatos. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy lehetséges-e egy új, az USV visszajátszásán alapuló 

szorongásmodell beállítása. Az USV visszajátszása, valamint a 23 kHz-es generált 

ultrahang lejátszása mozdulatlanná dermedési reakciót vált ki a patkányokból. Mérési 

eredményeink azt mutatják, hogy a mesterségesen generált, szakaszosan lejátszott 23 kHz-

es ultrahangokkal olyan mérték� dermedés váltható ki, mely alapján egy új 

szorongásmodell dolgozható ki. 

Összességében megállapítható, hogy a patkányok ultrahangos vokalizációjára 

alapozott állatmodellek jól használhatóak a gyógyszerfejlesztésben, valamint további 

modellek kifejlesztésére is lehet�ség van. 
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8. Summary 

Several anxiolytic compounds were reported to be effective in models based on the 

22-24 kHz vocalizations of adult rats. In this thesis the applicability of these methods in 

drug development is analyzed, and some possibilities of further model development based 

on the 22-24 kHz vocalizations are also propounded. 

Three USV protocols were established and compared by testing well known 

anxiolytic compounds. In the single shocking paradigm, animals were only exposed to 

shocking in a single (test) session following the drug treatment, while in the multiple 

shocking protocol, which is the most often applied method in the literature, animals were 

shocked not only in the test session, but also in sessions carried out on preceding days. In 

the contextual conditioned USV protocol rats received shocks before the test day; on the 

test day animals were replaced to the shocking chamber but shock was not delivered. In the 

three paradigms, the clinically applied anxiolytic alprazolam and four selective serotonin 

reuptake inhibitors were tested. The benzodiazepine alprazolam showed similar effects in 

each paradigm, while the selective serotonin reuptake inhibitors showed distinct 

characteristics in the three methods. These compounds were ineffective in the single 

shocing protocol, they displayed dose proportional USV inhibition in the contextual 

conditioned protocol, while displayed intermediate profile in the multiple shocking setup. 

Thus, the three test protocols can be regarded as three distinct anxiety models. 

Based on testing capacity and drug effects, the multiple shocking paradigm is the 

most appropriate method as a screening test in drug developmental work. With this 

method, we tested several compounds, which had not been studied in this paradigm before. 

Negative allosteric modulators of mGlu5 receptors were effective in this model, while the 

tested serotonin 5-HT2C receptor antagonist ligand showed only week USV inhibition. 

Anxiolytic effects of the 5-HT5A receptor antagonists were not definite in the model. 

With the modification of the models, complex drug developmental questions can also 

be answered. Our objective was to establish whether combined CB1-mGlu5 receptor 

antagonism would display appropriate side effect profile to allow the development of an 

antiobesity drug having a combined mechanism of action. For this purpose, an anxiogenity 

and a memory model were established. The anxiogenity model was a modified version of 

the single shocking protocol, where animals received a single, low current intensity shock. 

The aqisition paradigm of the contextual conditioned USV model was used as the memory 

test, where animals were drug-treated not on the test day but on the two preceding 
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shocking days. In co-administration experiments, the anxiogenic effect induced by CB1 

antagonist was “overridden” by the anxiolytic activity of mGlu5 receptor antagonist, 

however the memory impairing effect of the combination was prominent. Accordingly, 

development of a molecule with the above combined action was deemed to be risky due to 

the expected cognitive side effect. 

We also examined, whether a novel anxiety model could be developed based on the 

playback of USV. Playback of 22-24 kHz USV and playing of 23 kHz generated 

ultrasounds induced freezing in rats. The most intensive freezing was elicited by artificially 

generated 23 kHz ultrasound interrupted with silence periods. The level of freezing was 

high enough to allow the development of an anxiety test based on ultrasound induced 

freezing. 

In conclusion, rat USV models provide valuable pharmacological tools for drug 

development, and offer so far unexploited possibilities for further model development. 
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