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Olyan definíció lenne a legjobb, ami megállja a helyét különböző 
diszciplinákban (etológia, magatartástudomény, élettan, 
pszichológia, pszichiátria, szociológia, antropológia, 
közgazdaságtan). 
 
Pl. 
- Fizikai cselekmény, ami a szervezetben zajlik az idegrendszer 

működésének hatására. 
- Amit egy állat vagy ember tesz belső vagy külső események 

hatására. 
- Egy állat vagy ember külső szemlélő által detektálható 

megnyílvánulása. 

A VISELKEDÉS DEFINÍCIÓJA 



A VISELKEDÉST MEGHATÁROZÓ 

TÉNYEZŐK 

 Motiváció (késztetés, hajtóerő): 

 Az agy egy állapota abban a tekintetben, hogy egy 

adott viselkedést milyen mértékben akar/fog 

végrehajtani. 

  

 Képesség: 

 A szervezet állapota abban a tekintetben, hogy 

milyen mértékben tud végrehajtani egy adott 

viselkedést. 



A COM-B MODELL: A VISELKEDÉS 3 SZÜKSÉGES 

FELTÉTEL KÖLCSÖNHATÁSAKÉNT ALAKUL KI 

Fizikai vagy pszichológiai 

képesség 

Tudatos vagy autonom 

mechanizmusok, amik aktiválják vagy 

gátolják az adott viselkedést 

Fizikai vagy szociális környezet, 

ami lehetővé teszi a viselkedést 

Michie et al (2011) Implementation Science 



AZ ALAPVETŐ MOTIVÁCIÓK IDŐBELI 

VÁLTOZÁSÁN ALAPULÓ HAJTÓERŐ (DRIVE) 

ELMÉLET – HULL, 1952 

 Az alapmotivációk egy része, a fiziológiai szükségletek (pl. 

éhség, szomjúság, szexuális vágy) folyamatosan növekednek, 

majd kielégüléskor hirtelen lecsökkennek 

 

• A fiziológiai szükséglet megvonása a motiváció növekedését 

okozza, energetizálja a szervezetet, növeli az un. kereső 

magatartások hajtóerejét. 

 

• Az cél (jutalom) elérése lehetővé teszi a szükséglet kielégítését, 

ami megtörténik a beteljesülő (vagy fogyasztási) viselkedéssel, 

ami hirtelen erősen lecsökkenti az érintett alapmotivációt. 



A MOTIVÁCIÓ, A KERESŐ ÉS FOGYASZTÁSI VISELKEDÉSEK 

IDŐBELI VÁLTOZÁSA A HAJTÓERŐ ELMÉLET SZERINT  



A MOTIVÁCIÓ MÉRÉSE ÁLLATKÍSÉRLETEKBEN: 

KERESŐ VISELKEDÉSEK INTENZITÁSÁNAK MÉRÉSE 

Pedálnyomás intenzitása (lever pressing) 

Orral érintés intenzitása (nose poke) 

Skinner box 



SKINNER BOXBAN ALKALMAZOTT KIS JUTALMAK HATÁSA 

A MOTIVÁCIÓRA ÉS A FOGYASZTÁSI VISELKEDÉSRE 



A MOTIVÁCIÓ MÉRÉSE ÁLLATKÍSÉRLETEKBEN: 

KERESŐ VISELKEDÉSEK INTENZITÁSÁNAK MÉRÉSE 

A jutalommal-asszociált helyen való tartózkodás aránya 

Kondicionált helypreferencia 



AZ ALAPVETŐ MOTIVÁCIÓK IDŐBELI 

VÁLTOZÁSÁN ALAPULÓ HAJTÓERŐ (DRIVE) 

ELMÉLET – HULL, 1952 

Az elmélet kritikája: 

• Nem minden motiváció származik fizikai 

szükségletekből (pl. kíváncsiság), és ezek nem 

feltétlen csökkennek le beteljesüléssel 

 

Az elmélet tesztelése: 

• Van-e az elmélet elemeinek neurobiológiai 

korrelátuma? 



KÖZÉPAGYI DOPAMIN SEJTEK AKTIVITÁSA 

JUTALOM HATÁSÁRA 

tonic activity 

   reward 

  phasic  

response 

tonic activity 

satiation 

time   

neural 

 firing 



A DOPAMIN NEURONOK AKTIVITÁSA ELVÁRT 

JUTALOM (R - REWARD) HATÁSÁRA 

nincs elvárás (jóslat), 

de érkezik jutalom 
elvárás. jutalommal elvárás, jutalom nélkül 

R 

A dopamin neuronok a jóslatra, és annak hibájára 

érzékenyek (prediction error hypothesis) 



A DOPAMIN SEJTEK TÜZELÉSÉNEK IDEJE A MOTIVÁCIÓ 

VÁLTOZÁSA SORÁN 



DOPAMIN NEURONOK A KÖZÉPAGYBAN 

VTA: ventral tegmental area; SN: substantia nigra; IP: interpeduncular nucleus; R: red nucleus (nu. ruber), 

ml: medial lemniscus; IF: interfascicular nu; PN: paranigral nu.; PBP: parabrachial pigmented nucleus 



DOPAMIN NEURONOK (TIROZIN HIDROXILÁZ 

IMMUNREAKTIVITÁS) EGÉR AGY SAGITTALIS METSZETÉN 

CPu: caudate putamen; AcbC: nucleus accumbens core region; AcbSh: nucleus 

accumbens shell region; aca: anterior limb of the commissure anterior; LV: lateral 

ventricle; MFB: medial forebrain bundle; LC: locus coeruleus; RRF: retrorubral field 



NORADRENERG 

(A1-A7) ÉS 

DOPAMINERG 

(A8- ) 

NEURONOK ÉS 

FELSZÁLLÓ 

IDEGPÁLYÁIK 

HORIZONTÁLIS 

METSZET 

SÍKJÁBAN 



JUTALOM (PL. ÉTEL, SZEX) HATÁSA A STRIATÁLIS 

AKTIVITÁSRA EMBERBEN 



A MEZOLIMBIKUS DOPAMINERG 

RENDSZER 

 Fázikus aktivitása szerepet játszik a jutalom 
által vezérelt viselkedésekben 
 

 A tónikus aktivitása a hangulattal függ össze 

 Magas tónikus aktivitás → pozitív hangulat 

 (Ashby et al., 1999). 

 Alacsony tónikus aktivitás→ negatív hangulat 
 (Laakso et al., 2003). 

 



A MEZOLIMBIKUS DOPAMINERG RENDSZER 

NEM-FIZIOLÓGIÁS AKTIVÁCIÓJA 
 

• dohányzás 

• alkohol 

• drogok 

 amfetamin 

 kokain 

 opiátok 

 szerencsejáték 

 számítógépes játékok 

 

Ezen kemikáliák és tevékenységek növelik a dopamin 
neuronok fázikus aktivitását, és ezzel együtt 
csökkentik a tónikus aktivitást   
 



HA ELEKTROMOSAN STIMULÁLHATJA 

MAGÁNAK AZ ÁLLAT A KÖZÉPAGYI DOPAMIN 

SEJTEKET, SOSEM HAGYJA ABBA 



AZ ÖNSTIMULÁLÁS MÉRTÉKÉNEK IDŐBELI 

LEFUTÁSA 



AZ ÖNSTIMULÁLÁS LEGHATÉKONYABB A 

KÖZÉPVONALI ELŐAGYI KÖTEGBEN (MEDIAL 

FOREBRAIN BUNDLE – MFB) 



NUCLEUS ACCUMBENSBE INJEKTÁLT DOPAMIN 

AGONISTA JUTALOMÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE 

KONDICIONÁLT HELYPREFERENCIÁVAL 



A HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK HÁTRÁNYA 

Elektromos stimuláció:  

- Nem korlátozódik egy specifikus sejtpopulációra 

 

Léziók:  

- Nem korlátozódik egy specifikus sejtpopulációra 

- Időben nem kontrollálható 

 

Farmakológia: 

- Nem korlátozódik egy specifikus sejtpopulációra 

- Időben nem kontrollálható 



KÖZÉPAGYI DOPAMINERG NEURONOK 

OPTOGENETIKAI ÖNSTIMULÁLÁSA 

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268). 
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OPTOGENETIKA 

• Fényérzékeny ioncsatornák 

• Ezek sejtbe juttatása genetika eszközökkel 

• Megfelelő időbeli felbontásra alkalmas 

 fényforrások (lézerek, diódák) 

28 

(Herrera et al., Nature neuroscience, 2016) 



Channelrhodopsin 2 (ChR2) 

 

- Chlamydomonas reinhardtii 

nevű zöld algából izolálták 

- nem-specifikus 

kationcsatorna, így nyitása 

serkenti a sejtet 

Nagel G et al. PNAS 2003;100:13940-13945 

 

Halorhodopsin (NpHR) 

 

- anionokat ereszt át, így 

nyitása gátolja a sejtet 

FÉNY ÁLTAL AKTIVÁLT IONCSATORNÁK 



OPSZINOK (PL. ChR2) ÉS FLUORESZCENS PROTEINEK 

(PL. RED FLUORESCENT PROTEIN – RFP) FÚZIÓJA 

Fluorescens protein fúziójának a célja: az opszint kifejező sejt láthatóvá tétele 



EGY TIPIKUS OPTOGENETIKAI KÍSÉRLET MENETE 

Opszin kiválasztása - Opszin  konstrukció 

  előállítása 

- Bevitele vírusba 

- Vírus célzott agyi 

   injektálása 

- Az optika beültetése 

Viselkedés vizsgálata 

megvilágítás hatására 



EGY TIPIKUS, OPSZIN GÉNT TARTALMAZÓ DUPLÁN 

FLOXOLT KONSTRUKCIÓ 

A WPRE: Woodchuck Hepatitis Virus 

(WHP) Posttranscriptional Regulatory 

Element - fokozza a gén expresszióját 

EF1a: Elongation factor 

1-alpha promoter - nagy 

mennyiségű, konstitutív 

génexpressziót indukál 

eYFP: enhanced yellow-

green fluorescent protein 



EGY TIPIKUS, OPSZIN GÉNT TARTALMAZÓ DIO 

KONSTRUKCIÓ 

DIO: double floxed inverted open  

  reading frame 



AZ OPSZIN GÉN BEJUTTATÁSÁRA 

ALKALMAS MÓDSZEREK 

 Virális vektorok:  
Adenovírus 

Retrovírus 

 Lentivírus 

Adeno-asszociált vírus (AAV) 

Herpes simplex vírus (HSV) 

 

 Nem virális vektor alapú rendszerek: 
DNS (plazmid DNS) direkt injektálása 

 Liposzómák (vagy kationos lipidek) 



ADENO-ASSZOCIÁLT 

VÍRUSOK (AAV) 

• Nagyon sokféle sejttípust meg tud fertőzni, nem osztódó 
sejteket, így neuronokat is jól fertőz 

• Beágyazódik a genomba (a 19-es kromoszóma egy 
meghatározott pontján) 

• A gén mindig be van kapcsolva, vagyis a fehérje folyamatosan 
kifejeződik róla 

• Nem aktiválja az immunrendszert 

• Két génje cserélhető ki: a cap, ami a virális kapszid proteint 

kódolja és a rep, ami a virális replikációért felelős 

• Parvovírus család tagja 

• Egyszálú DNS vírus 

• Nem okoz ismert betegséget 

• Dependovírus: replikációjához 

egy segítő vírus szükséges 

(adeno- vagy herpeszvírus). 



AAV VEKTOROK 

ELŐÁLLÍTÁSA 

•  Az összesen 4.7 kB hosszú 

rep és cap genes gének 

cserélhetők ki 

• Vagyis az AAV vektorok 

termeléséhez általában egy 

adenovírussal korábban 

fertőzött, tenyésztett sejtbe 

együttesen transzfektálunk 2 

plazmidot, amiből egyik a 

rekombináns vírust, másik 

pedig a rep és cap gént 

kódolja. 

• Ezután a termelődött AAV 

vírusokat el kell választani a 

szintén termelődő 

adenovírusoktól 

• Az eljárás körülményes, és 

viszonylag alacsony a 

termelékenysége 

ITR: inverted terminal repeat 



Előnyei: 

• Biztonságos 

• Neuronokat is fertőz 

• Integrálódik a genomba és folyamatosan kifejezi 

a kódolt gént 

Hátrányai: 

• Limitált a bejuttatott DNS mérete (max. 4.6 kB) 

• Nehézkes a termelése 

• Viszonylag alacsony az expresszió mértéke 

ADENO-ASSZOCIÁLT VÍRUSOK HASZNÁLATÁNAK  

ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 
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ChR2 BEJUTTATÁSA KÖZÉPAGY 

DOPAMINERG SEJTJEIBE 

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268). 

TH-Cre: tirozin-

hidroxiláz tartalmú 

(dopaminerg) 

sejtekben Cre 

rekombinázt kifejező 

egértörzs 



A ChR2 FUNKCIONALITÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

DOPAMINERG SEJTEKBEN IN VITRO 

  

- ChR2-t kifejező vírus injekciója után az állat agyából akut agyszeletet készítünk 

- Megállapítható volt, hogy a sejteknek a VTA dopaminerg neuronokra jellemző 
nyugalmi membránpotenciálja, és membrán rezisztenciája van, vagyis a ChR2 
kifejeződése nem változtatta meg a sejtek ezen alapvető fiziológiai jellemzőit 

- A kék fény bemenő áramot indukált, ami akciós potenciálok kialakulásához vezetett. 
A neuronok a fény felvillanásokat 10 Hz-es frekvenciáig hűen tudták követni. 



A ChR2 FUNKCIONALITÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

DOPAMINERG SEJTEKBEN IN VIVO 

- Extracelluláris unit elvezetés tipikus VTA dopaminerg sejtekre jellemző spike 
hullámformát eredményezett 

- A VTA neuronok egy adott frekvenciáig követik a fényfelvillanásokat 



KÖZÉPAGYI DOPAMINERG NEURONOK 

OPTOGENETIKAI ÖNSTIMULÁLÁSA 

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268). 



KÖZÉPAGYI DOPAMINERG NEURONOK OPTOGENETIKAI 

STIMULÁLÁSA AKTIVÁLJA A STRIATUMOT - fMRI 

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268). 



JUTALOM (PL. ÉTEL, SZEX) HATÁSA A STRIATÁLIS 

AKTIVITÁSRA EMBERBEN 



DOPAMINERG RECEPTOR ANTAGONISTA 

MEGAKADÁLYOZZA A STRIATUM AKTIVÁLÓDÁSÁT  

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and 

reward-related behavior. Science 351(6268). 



A MOTIVÁCIÓ MÉRÉSE ÁLLATKÍSÉRLETEKBEN: 

KERESŐ VISELKEDÉSEK INTENZITÁSÁNAK MÉRÉSE 

A jutalommal-asszociált helyen való tartózkodás aránya 

Kondicionált helypreferencia 



A VTA DOPAMINERG NEURONOK VISELKEDÉSI 

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA OPTOGENETIKÁVAL 

2. nap: optogenetikai kondicionálás az egyik ketrecfélben  

A: 30 percen át, percenként 25 db, egyenletesen elosztott, egyenként 15 ms hosszú felvillanás 

B: 30 percen át,  percenként 2 db, 15 ms hosszú felvillanásokból álló burst – fázikus stimuláció 

A felvillanások összidőtartama azonos 

a kontroll helypreferencia 
megállapítása  a helypreferencia mérése 

Kondicionált helypreferencia teszt (CPP - Conditioned place preference test): 



AZ OPTOGENETIKÁVAL KIVÁLTOTT KONDICIONÁLT 

HELYPREFERENCIA EREDMÉNYE 

- Kontroll 1: fényfelvillanás nélkül az egerekben nem 
alakul ki preferencia (azaz nem maga a vírus okozza) 

 

- Kontroll 2: a nem transzgén (Cre-) testvérekben nem 
alakul ki preferencia (azaz nem maga a fény okozza) 

A fázikus aktiváció helypreferenciát 

váltott ki, míg a tónikus aktivációnak 

nem volt ilyen hatása 



A DOPAMIN FELSZABADULÁSÁNAK MÉRTÉKE A 

NUCLEUS ACCUMBENSBEN OPTOGENETIKAI 

STIMULÁCIÓ HATÁSÁRA 

Csak a fázikus aktiváció okozott dopamin szint emelkedést 



A VENTRAL 

TEGMENTAL AREA 

ELEKTROMOS 

ÖNSTIMULÁCIÓJA 

A DOPAMIN 

EXTRACELLULÁRIS 

SZINTJÉNEK 

EMELKEDÉSÉHEZ 

VEZET A NUCLEUS 

ACCUMBENSBEN 



1. Középagyi dopamin sejtek szelektív aktiválásának lehetősége 

öningerlést vált ki. 

2. Középagyi dopamin sejtek szelektív fázikus stimulációja dopamin 

felszabadulását váltja ki, és helypreferenciát okoz. 

3. Középagyi dopamin sejtek szelektív stimulációja a nucleus 

accumbens  aktivitásának fokozódásához vezet, ami dopamin 

antagonistákkal kivédhető. 

KONKLÚZIÓ: A középagyi dopamin sejtek terminálisaiból a 

nucleus accumbensben fázikusan felszabaduló dopamin 

jutalomérzetet okoz, így megszabja a jutalomhoz csatolt 

viselkedések intenzitását. 

AZ OPTOGENETIKAI KÍSÉRLETEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 


