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AZ ELŐADÁS VÁZLATA

• A szociális viselkedések

– a társas kapcsolat, mint jutalom 

• Fajtársakkal kapcsolatos memória

• Monogám párosodási rendszer agyi 

mechanizmusa rágcsálókban

• Vígasztalási viselkedés idegrendszeri háttere

• Az empátia rágcsálómodellje



ISMERŐS ÉS ISMERETLEN EGÉRRE KISÜLŐ 

HIPPOKAMPÁLIS CA1 NEURONOK SZÁMA

Kérdés: ugyanazok a neuronok aktiválódnak, amikor A vagy B állatok válnak ismerőssé?



IDŐBEN VÁLTOZÓ FLUORESZCENCIÁT MUTATÓ 

FEHÉRJÉK: FLUORESZCENS TIMER-EK (FT-K)



KÜLÖNBÖZŐ IDŐÁLLANDÓJÚ FLUORESZCENS 

TIMER-EK (FT-K) FEJLESZTÉSE MUTAGENEZISSEL

Subach SV (2009) Monomeric fluorescent timers that change color from blue to 

red…Nat Chem Biol 5:118-26.



TETRACIKLIN RENDSZERREL SZABÁLYOZOTT 

GÉNEXPRESSZIÓ

TET-OFF rendszer: Dox hiányában kifejeződik a gén, Dox jelenlétében gátlódik a génexpresszió



A VENTRÁLIS HIPPOKAMPUSZ (vHPC) SZOCIÁLIS 

INTERAKCIÓRA AKTIVÁLÓDÓ NEURONJAI 12, 

ILLETVE 72 ÓRÁVAL AZ AKTIVÁCIÓ UTÁN

Okuyama et al. (2016) Ventral CA1 neurons store social memory. Science 353:1536-41



UGYANAZZAL AZ EGÉRREL KÉTSZER, ILLETVE MÁSIK 

EGÉRREL TÖRTÉNŐ SZOCIÁLIS INTERAKCIÓ 

HATÁSÁRA AKTIVÁLÓDÓ NEURONOK A vHPC-BEN



ÖSSZEFOGLALÁS

• A fajtársról a memórianyomot a ventrális 

hippokampusz közvetíti a n. accumbensbe

• A ventrális hippokampusz CA1 sejtjei 

aktiválódnak fajtárs hatására

• Az aktiválódó CA1 neuronok száma 

növekedik, amint ismertté válik egy fajtárs

• Ugyanarra a fajtársra jelentős mértékben 

átfedő neuronpopuláció aktiválódik 
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PÁROSODÁSI RENDSZEREK

• Monogámia – Egy hím – egy nőstény párok

– folyamatos, szezonális

• Poligámia

– Poligínia – A hímek több nősténnyel párosodnak

• Erőforrás védő poligínia: a hímek megvédik a jó 

területet, ami fontos a nőstényeknek

• Nőstény védelmi poligínia: a nőstényeket (hárem) 

megvédik a hímek a predátoroktól, és más hímektől

• Hím dominancia poligínia: A hímek összegyűlnek, 

versengenek, a győztes párosodhat a nőstényekkel

– Poliandria – A nőstények több hímmel párosodnak –

nagyon ritka az emlősök között

• Promiszkuitás – Hosszabb asszociációk hiánya



MONOGÁMIA

• Madarak 90%-a, emlősök között 

viszonylag ritka (<5%)

• A legtöbb példa a főemlősök (12%), 

ragadozók, és rágcsálók között található



A PÁROSODÁSI RENDSZEREK IDEGRENDSZERI HÁTTERE: 

POCOKFAJOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Préri pocok: 

monogám

Hegyi pocok: 

poligám

A préri és hegyi pocok agya majdnem teljesen egyforma.

Mi okozza a párosodási viselkedésük jelentős különbségét?



OXYTOCIN RECEPTOR ELOSZLÁS NŐSTÉNY 

PRÉRI ÉS HEGYI POCOKBAN

HIPOTÉZIS: Az oxytocin hozzájárulhat a fajtárs felismerésének, és az általa 

okozott jutalomnak a n. accumbensben történő összekapcsolásához, és a 

kapcsolat hosszú távú megerősödéséhez, így a monogámia kialakulásához



OXYTOCIN SZEREPE NŐSTÉNY PRÉRI POCOK 

MONOGENITÁSÁNAK KIALAKULÁSÁBAN



MONOGÁMIA MECHANIZMUSA POCOKBAN

Préri (monogám)

• Több oxytocin receptor

• Nem monogám

• Monogám

Hegyi (nem monogám)

• Kevesebb oxytocin receptor

• Nem monogám

• Monogám

Receptor blokkolás hatása:

Genetikai receptor szint emelés hatása:

Mj.: Hímek esetén a vazopresszinnek van hasonló szerepe

Konklúzió: A párzáskor a NAc-ben is felszabaduló 

oxytocin jutalmazó hatása megerősítheti az ide a 

ventrális hippokampuszból eljutó fajtárs felismerési jelet.  
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VÍGASZTALÁSI VISELKEDÉS MODELLEZÉSE 

PRÉRIPOCOKBAN

Burkett JP et al. (2016) Oxytocin-dependent consolation behavior in rodents. 

Science 351:375-78.



VÍGASZTALÁSI VISELKEDÉS PRÉRIPOCOKBAN

A stresszt elszenvedett társ nyalogatása, kurkászása fokozódik.

A szeparáció önmagában ezt nem váltja ki. 



VÍGASZTALÁSI VISELKEDÉS CSAK ISMERŐS 

FELÉ NYÍLVÁNUL MEG



A VÍGASZTALÁSI 

VISELKEDÉS ENYHÍTI A 

STRESSZEN ÁTESETT 

TÁRS SZORONGÁSÁT

Burkett JP et al. (2016) Oxytocin-dependent consolation behavior in reodents. 

Science 351:375-78.



ÉRZELMI AZONOSULÁS A TÁRSSAL 

(EMOTIONAL CONTAGION)

Burkett JP et al. (2016) Oxytocin-dependent consolation behavior in rodents. 

Science 351:375-78.



OXYTOCIN ANTAGONISTA (OTA) INTRACEREBRO-

VENTRIKULÁRIS (ICV) BEADÁSÁNAK HATÁSA A VIGASZTALÁSI 

VISELKEDÉSRE, ÉS A LEHETSÉGES CÉLTERÜLETEK

Oxytocin receptorok

A megfigyelő állatban felszabaduló oxytocin szükséges a vígasztalási viselkedéshez



FOS AKTIVÁCIÓ VIGASZTALÁS SORÁN 

KÜLÖNBÖZŐ POTENCIÁLIS CÉLTERÜLETEKEN

Burkett JP et al. (2016) Oxytocin-dependent consolation behavior in rodents. 

Science 351:375-78.



OXYTOCIN RECEPTOR ANTAGONISTA (OTA) 

LOKÁLIS INJEKTÁLÁSÁNAK HATÁSA A 

VÍGASZTALÁSI VISELKEDÉSRE

Burkett JP et al. (2016) Oxytocin-dependent consolation behavior in rodents. 

Science 351:375-78.



ÖSSZEFOGLALÁS - VÍGASZTALÁS

• Vígasztalási viselkedés kimutatható (főemlősök 

mellett) rágcsálókban is, de csak ismerős fajtárs 

felé

• A vígasztalás csökkenti a vígasztalt állat 

szorongását

• A vígasztaló állat átveszi a vígasztalt érzelmi 

reakcióit

• Oxytocin szükséges a vígasztaló viselkedéshez

• A vígasztaló viselkedést az oxytocin 

receptorok anterior cinguláris kéregben való 

aktiválása okozza
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EMPÁTIA PATKÁNYOKBAN

• Empatikus viselkedés: segíteni valakinek akkor 

is, amikor erre nincsen okunk, legfeljebb a 

társadalom java

• Az emberi szociális viselkedést egy másik 

személy iránti empátia vezérelheti. Van ennek 

megfelelője rágcsálókban?

Teszt: egy fogságban szenvedő társ kiszabadítása



EREDMÉNYEK

 A ketrec kinyitásának átlagos ideje: 6.9±2.9 nap

 A nyitáshoz szükséges, hogy ismerjék egymást, előtte 2 hetet 
együtt töltsenek. Ebben az esetben egy más fajta (Wistar vs. 
Sprague-Dawley) kiszabadítása is megtörténik.

 A patkányok tanulnak: a napok előrehaladásával a nyitás 
sebessége nőtt

 A ketrec kinyitásának módszere:

- Kezdetben oldallal vagy fejjel, később már csak fejjel 

 A nőstény patkányok empatikusabbak:

- Nagyobb arányuk (100%) lesz ajtónyitó

- Gyorsabban nyitnak

 Egy nemen belül a más tesztekben bátrabb állatok jobb 
ajtónyitók



PATKÁNYOK EMPATIKUS VISELKEDÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES KONTROLL KÍSÉRLETEK

• Üres ketrec kinyitása (nem történik meg)

• Játékállat kiszabadítása (nem történik meg)

• Ketrec kinyitása, ha utána nem lehet a 2 állat 

kontaktusban, hogy ne legyen direkt jutalom, 

pl. ne tudjanak játszani (megtörténik)

• Ketrec kinyitása, ha nem szenved az ott lévő 

állat (nem történik meg)



KONKLÚZIÓ ÉS JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEK

• A kíváncsiságból vagy véletlenül nyitás az idővel 

nem nőtt volna, jutalom minden formája ki lett 

zárva, így emocionális motiváció lehet a 

háttérben, hogy csökkentse a társa kellemetlen 

körülményeit.

• A közösség szempontjából hasznos lehet az 

empátia, így evolúciósan előnyös lehetett a 

kialakulása.

• A kialakított modell lehetőséget ad az empátia 

agyi mechanizmusának a megismerésére.


