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BEVEZETÉS 
 
 
 

A naposcsirkék kísérleti állatként való használata a neurobiológiai kutatásokban 

számos elınyt hordoz magában: a frissen kikelt csirke – fészekhagyó madár lévén - már a 

tojásból való kibújás után mutatja a felnıtt madárra jellemzı viselkedésformák jelentıs részét, 

de az állat korábbi élete során szerzett tapasztalatai nem befolyásolják a viselkedését. A 

frissen kikelt állat agya már fejlett, de még képlékeny. Egy általánosan használt modell a 

tanulás folyamatának vizsgálatára a naposcsibék passzív elhárító (vagy ízelkerüléses) tanulása 

(Passive Avoidance Learning = PAL), amely egy korai adaptív tanulási forma. A csibék 1-2 

napos korukban kezdik elsajátítani az ehetı és a nem ehetı, ill. kellemetlen íző objektumok 

megkülönböztetésének képességét. A laboratóriumi teszt során az 1-2 napos csirkék elé egy 

olyan gyöngyöt teszünk, amely egy kellemetlen íző anyagba, metilantranilátba van mártva. A 

csirke rácsíp a gyöngyre, majd jellegzetes undorreakciót mutat: hátrál, rázza a fejét, törölgeti a 

csırét, és már egy próba után megtanulja, hogy többé ne csípjen rá a hasonló kinézető 

gyöngyre. A teszt elınye, hogy az állat természetes viselkedésére épül, továbbá egyszerően és 

gyorsan kivitelezhetı, és jól reprodukálható. A tanulás idıtartama jól behatárolható; a 

különféle agyterületeken a tanulás hatására végbemenı változások a teszt után rögtön nyomon 

követhetık, így a memória kialakulásának folyamatáról viszonylag pontos információkat 

lehet győjteni.  

A PAL-ban szerepet játszó agyterületek és a memória kialakulásának idıbeli 

folyamatai mára jól körülírttá váltak. Három olyan agyi régiót találtak, amelyek 

kulcsfontosságúak a PAL-ban: az intermedialis medialis mesopallium (IMM; korábbi nevén: 

intermedalis medialis hyperstriatum ventrale / IMHV), az amygdaloid arcopallium és a 

medialis striatum (MSt).  

Madarakban a MSt, a lateralis striatummal (LSt) együtt, az emlıs dorsalis striatumnak 

megfeleltethetı agyterület, amelynek elsısorban a mozgásszabályozásban van szerepe. Ezzel 

szemben, a ventralis striatum fı alkotója emlısökben és madarakban egyaránt a nucleus 

accumbens (Ac), amely a jutalmazásos tanulásban és az addikcióban tölt be kulcsfontosságú 

szerepet.  

 



CÉLKITŐZÉSEK 
 
 

 
Jelen dolgozatban vizsgálatunk fı céljául a striatum tanulásban és motivációban 

betöltött szerepének alaposabb megismerését tőztük ki. Ennek érdekében különbözı kísérleti 

megközelítéseket alkalmaztunk madár és emlıs rendszerekben.  

A következı kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. Hogyan írható le házicsirkében a medialis striatum/nucleus accumbens szinapszisainak 

végzıdési mintázata, továbbá milyen arányban mutatható ki L-aszpartát és L-glutamát a 

serkentı típusú szinapszisokban? Felvethetı-e az L-aszpartát transzmitter szerepe a passzív 

elhárító tanulásért felelıs striatalis pályarendszerben? 

 

2. Van-e összefüggés a kannabinoid rendszer és a jutalmazással kiváltott dopamin 

felszabadulás között az egér nucleus accumbens-ben? Hogy hat a kannabinoid receptorok 

gyógyszeres gátlása az alkohol által kiváltott dopamin válaszra? 

 

3. Szerepet játszhat-e az endogén kannabinoid rendszer a házicsirke passzív elhárító tanulását 

irányító idegi mechanizmusban? 

 



1. L-ASZPARTÁT ÉS L-GLUTAMÁT IMMUNREAKTÍV IDEGELEMEK 
ELOSZLÁSA A HÁZICSIRKE MEDIALIS STRIATUMÁBAN ÉS ARCO-
PALLIUMÁBAN 
 
 

Bevezetés 

 

A csirke PAL-ban részt vevı két legfontosabb agyterület, a MSt és az IMM között 

közvetlen neurális kapcsolat nem található; a két agyterület az emlıs amygdalával 

megfeleltethetı arcopalliumon keresztül áll összeköttetésben. Az arcopalliumból érkezı 

idegrostok excitatorikus típusú, aszimmetrikus szinapszisokat formálnak a MSt neuronjainak 

dendritjein, de ezekben glutamát (Glu) pozitivitás nem mutatható ki. Ez a felfedezés vetette 

fel annak lehetıségét, hogy az arcopallium-MSt pálya egy Glu-on kívüli excitatorikus 

neurotranszmittert tartalmaz. 

 Az L-aszpartát (Asp) egy feltételezett neurotranszmitter számos rendszerben. Az Asp 

jelen van a szinaptikus vezikulákban és exocitózissal ürül a preszinaptikus végzıdésbıl. 

Madarakban az Asp-tartalmú neuronok eloszlását és lehetséges funkcióját ez idáig még nem 

vizsgálták. 

Jelen kísérletünkben megvizsgáltuk a házicsirke arcopallium ill. MSt régióiban az 

Asp- és Glu-immunreaktív idegelemek eloszlását, fény-és elektronmikroszkópos szinten. 

 

Anyagok és módszerek 

 

A, Glu és Asp kettıs fénymikroszkópos immunhisztokémia: 

 

Kilenc db 2 hetes házicsirkét használtunk a kísérlethez. 

1.  transzkardiális perfúzió: 4% paraformaldehid + 1% glutáraldehid, 0,1 M PB-ben 

2.  60 µm vastag coronalis, úszó, vibratom metszetek 

3.  monoklonális egér anti-Glu antitest (Swant) 1:1000, 0,3% Triton-X, 48 h, 4ºC 

4.  Cy3 anti-egér antitest (Jackson), 3h, 20 ºC 

5.  poliklonális nyúl anti-Asp antitest (Sigma), 1:1000, + 0,3% Triton-X, 1% NGS, PBS-

ben, 48 h, 4 ºC 

6.  Alexa fluor 488 anti-nyúl IgG (Molecular Probes), 1:500, 3 h, 20 ºC 

7.  jelölt sejtek vizualizálása: Bio-Rad konfokális lézer scanning mikroszkóp 

8.  kvantitatív elemzéshez: Nissl-festés néhány metszeten 

9.  sejtszámolás: a jelölt sejtek számának összehasonlítása a Nissl-festett metszetek 

analízisébıl nyert sejtsőrőség-adatokkal 



10.  statisztika: Abercrombie-féle korrekció (metszetvastagságra és részecskeméretre), 

majd Wilcoxon-teszt 

 

B, Posztembedding elektronmikroszkópos immuncitokémia: 

 

Négy db 2 hetes házicsirkét használtunk. 

1.  transzkardiális perfúzió: 4% paraformaldehid + 1% glutáraldehid, 0,1 M PB-ben 

2.  MSt kimetszése, ozmium-oxidos kezelés, 1 h 

3.  víztelenítés (felszálló alkoholsor, propilén-oxid); beágyazás (Durcupan) 

4.  ultravékony metszetek, Formvar-hordozóhártyás nikkel grid 

5.  kolloid arany módszer – Somogyi és Hodgson (1985) 

6.  ozmium mentesítés (1 % perjódsav); 1% ovalbumin kezelés, 30 min 

7.  monoklonális egér anti-Glu antitest (Swant) 1:1500, + 1% NGS, PBS-ben, 2 h, 20ºC 

8.  poliklonális nyúl anti-Asp antitest (Sigma), 1:7000, + 1% NGS, PBS-ben, 2 h, 20ºC 

9.  kolloid arannyal konjugált anti-egér IgG, szemcseméret: 10 nm, 1:20, 20 min, 20 ºC 

10.  kolloid arannyal konjugált anti-nyúl IgG, szemcseméret: 15 nm, 1:25, 20 min, 20 ºC 

11.  kontrasztozás: uranil-acetát, ólom-citrát 

12.  antitest specifikusságának bizonyítása: Vizsgálatunkban kulcsfontosságú volt annak 

bizonyítása, hogy az általunk használt antitestek kizárólag a nekik megfelelı epitóppal 

reagálnak. Ennek vizsgálatára egy ún. „teszt szendvicset” (Ottersen 1992) 

használtunk, amely különféle aminosavakkal átitatott agyszövet-homogenizátum 

csíkokból állt. A teszt szendvicsen az általunk használt antitestekkel és metodikával 

kettıs Asp és Glu posztembedding immuncitokémiát hajtottunk végre. 

 

Eredmények 

 

A, Glu és Asp kettıs fénymikroszkópos immunhisztokémia: 

 

Az arcopalliumban elsısorban közepes mérető (23-24 µm átmérıjő), kerekded 

sejttestek jelölıdtek. Az arcopallium jelölt neuronjainak többsége kettıs jelölést mutatott; 

ezekben Asp és Glu immunpozitivitás egyaránt megfigyelhetı volt. A jelölt sejtek 15 ± 1,3 

%-a (N = 6) kizárólag Asp-pozitivitást mutatott, míg a kizárólag Glu-immunpozitív sejtek 

aránya mindössze 1,4 ± 0,4 % volt (N=7). Referencia területnek a szomszédos nidopalliumot 

használtuk. A nidopallium területén szignifikánsan kevesebb (p  < 0,05) neuron mutatott 

kizárólag Asp-immunpozitivitást (5,3  ± 0,8 %; N = 6). 



Az arcopalliumon belül az Asp-pozitív neuronok egyenlıtlen eloszlását figyeltük meg. 

A posterior amygdaloid pallium (PoA) neuronjainak kb. 20%-a mutatott Asp-

immunpozitivitást, míg az arcopallium egyéb területein a jelölt sejtek százalékos aránya 25% 

és 42% között mozgott. A legnagyobb arányban a dorsalis arcopallium területén találtunk 

Asp-pozitív neuronokat; ezen az agyterületen a neuronok 41,6%-ában találtunk immunjelzést.  

 

B, Posztembedding elektronmikroszkópos immuncitokémia: 

 

A ’teszt szendvics’ alkalmazása során egyértelmően bizonyítást nyert, hogy kísérleti 

körülményeink között az általunk használt Asp és Glu antitest specifikusan az adott 

aminosavat jelöli.  

Az MSt területén alkalmazott egyszeres Asp-immuncitokémia során Asp-pozitivitást 

olyan axonterminálisokban találtunk, amelyek kör alakú vezikulumokat tartalmaztak és 

aszimmetrikus szinapszisokat hoztak létre. A kolloid aranyszemcsék gyakran a szinaptikus 

vezikulumok felett helyezkedtek el. Általános jelenség volt a mitokondriumok erıs 

jelzettsége. Asp jelölés dendritekben is megtalálható volt. Néhány esetben megfigyeltünk 

olyan perikarionokat, amelyek kifejezetten erıs immunjelzést mutattak 

Kettıs immunjelölést használva megfigyelhetı volt, hogy a Glu olyan terminálisokban 

található meg, amelyek aszimmetrikus szinapszist hoznak létre. Általánosságban elmondható, 

hogy a Glu és az Asp axonterminálisokban való megjelenése hasonló volt és a legtöbb jelzett 

terminális kettıs jelölést mutatott. Ezen felül egy jelentıs százaléka a jelölt végzıdéseknek 

kizárólag Asp-immunjelölést tartalmazott. Kizárólag Asp-immunreaktivitást mutató dendritek 

is megfigyelhetıek voltak. A szövetelemek véletlenszerő számlálása során (a 

mitokondriumok feletti feldúsulás figyelmen kívül hagyása mellett) az összes axonterminális 

17%-a, a dendritek 26%-a, ill. a sejttestek 7%-a mutatott kizárólag Asp-pozitivitást. 

 



2. AZ ENDOGÉN KANNABINOID RENDSZER SZEREPE A TANULÁSBAN ÉS 

MOTIVÁCIÓBAN  

 
 

Bevezetés 

 

Az agyi jutalmazási rendszer alapvetı jelentıségő komponense a mesolimbikus 

dopaminerg pálya, amely a középagyi area ventralis tegmentalis és a ventrobasalis elıagy, 

ezen belül a nucleus accumbens (Ac) között létesít összeköttetést. Ez a pálya közvetíti az 

addiktív drogok és az alkohol hatásait, a viselkedés jutalmazásra épülı befolyásolása révén.  

A marihuána (Cannabis sativa) a világon az egyik legrégebben és legszélesebb körben 

használt drog, melynek a fı hatóanyaga a ∆9-tetrahidrokannabinol (THC). A THC a 

neuronokon specifikus receptorhoz kapcsolva fejti ki pszichoaktív hatását. A szervezet 

természetes úton is termel olyan anyagokat, amelyek a THC-hez hasonló mechanizmussal 

képesek hatni a központi idegrendszerre. Ezeket az anyagokat endokannabinoidoknak 

nevezzük. Az endokannabinoidok intercelluláris lipid jelátvivı anyagok. Hatásukat ún. 

kannabinoid típusú receptorokon keresztül, elsısorban a posztszinaptikus sejtbıl 

felszabadulva a preszinaptikus neuronon fejtik ki, így a retrográd jelátvitelben játszanak 

szerepet. A kannabinoid receptoroknak két fı típusa ismert: a CB1 receptor (központi 

idegrendszerben) és a CB2 receptor (immunrendszer sejtjein), ám újabb kutatások még 

számos további kannabinoid receptor jelenlétét feltételezik. 

Az endogén kannabinoid rendszer tanulásban és memóriában betöltött szerepe 

napjaink széles körben kutatott témája. A CB1 receptorok szerepe a jutalmazásos tanulásban, 

az averzív memóriában, a striatalis LTD kialakításában, a GABAerg transzmisszióban, 

valamint a striatum Gluerg és DAerg bemenetének interakciójában jól ismert. 

Értekezésemben a CB1-típusú kannabinoid receptorok tanulásban és motivációban 

betöltött lehetséges szerepét két rendszerben tanulmányoztuk: transzgenikus egérben etanollal 

kiváltható dopamin-felszabadulás követése, valamint házicsirkék passzív ízelkerüléses 

tanulása. 

 



2.1. A CB1-típusú kannabinoid receptorok hatása az alkohol által kiváltott dopaminerg 

jutalmazási válaszra az egér nucleus accumbens-ben 

 

Ebben a kísérletben transzgenikus CB1 vad típusú (CB1+/+) és CB1-génkiiktatott 

(CB1-/-) egereken vizsgáltuk, hogy a CB1 receptor milyen szerepet játszik az Ac-bıl etanol 

hatására történı DA-felszabadulásban.  

 

Anyagok és módszerek 

 

• Állatok: CB1 +/+ és CB1 -/- hím egerek 

•  Kezelés: etanol 1,5 mg/ttkg i.p., fiziológiás sóoldatban 

•  In vivo mikrodialízis: 

1. A vezetıkanül (CMA/7 guide cannula) beültetése: sztereotaxikus készülék 

segítségével a Ac-be; rögzítés: mikrocsavarokkal és fogászati cementtel 

2. A mintavevı (‘probe’; CMA/7 probe, 2 mm cuprofen membrán) behelyezése: 

5-6 nappal a mőtét után 

3. Mikrodialízis pumpa segítségével a probe-on mesterséges cerebrospinalis 

folyadék (ACSF) áramoltatása 0,5 µl/perc sebességgel 1 éjszakán át. 

4. ACSF áramlási sebessége a kísérlet napján: 1 µl/perc. Mintavétel: 20 

percenként. Győjtés után a minta DA-tartalmának azonnali meghatározása HPLC-

vel (elektrokémiai detektor; +650mV) 

• Szövettani vizsgálat a probe pontos helyének megállapítására: fixált agyon, vibratom 

metszeteken,  krezilibolya festés 

• Statisztikai elemzés: varianciaanalízis (GLM repeated measures ANOVA); p < 0,05 

 

Eredmények 

 

Az Ac-bıl származó dializátumokból mért DA alap szintje a CB1+/+ hím egerekben 

1,62 ± 0,22, a CB1 -/- egerekben 1,5 ± 0,22 nM volt (átlag ± SEM). Intraperitoneálisan adott 

alkohol injekció hatására (1,5 g/ttkg) a dializátumokban a DA koncentrációja szignifikánsan 

nıtt a CB1+/+ egerekben, míg a CB1-/- egerekbıl származó mintákban nem volt változás (p < 

0,001). 

Amennyiben az egereket 40 perccel az alkoholkezelés (1,5 g/ttkg) elıtt CB1 

antagonista rimonabant-tal (3 mg/ttkg) kezeltük, a CB1+/+ egerekben sem figyelhettünk meg 

alkohol hatására DA felszabadulást. 



2. 2. CB1 kannabinoid receptor antagonista hatása a csirke passzív elhárító tanulására 

 

A következı kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az endogén kannabinoid rendszernek 

van-e szerepe az általunk használt tanulási modellben, a házicsirke passzív elhárító 

tanulásában. Ennek eldöntésére CB1 receptor antagonista rimonabant-tal kezeltük az állatokat 

a PAL különbözı fázisaiban és figyeltük a kezelés memóriára gyakorolt hatását. 

Két kísérletet végeztünk. Az elsı kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az 

intraperitoneálisan adott CB1 antagonistának van-e hatása a tanulási vagy a memória 

elıhívási folyamatra. A második kísérletet az elsı kísérlet eredményei alapján terveztük. 

Vizsgálataink alapján a rimonabant kizárólag a memória elıhívási fázisra volt hatással, így a 

második kísérletben kizárólag a ’recall’ elıtt adtunk rimonabant-ot, és a különféle dózisok 

által kiváltott hatásokat hasonlítottuk össze. 

 

Anyagok és módszerek 

 

• Összesen 90 db 1 napos házicsirkét használtunk 

• PAL lépései szerint jártunk el: elıkondícionálás 90 perccel a tanítás elıtt; tanítás, 

majd 6 órával utána a memória elıhívása (’recall’) 

• 1. kísérlet: i.p. rimonabant 1 mg/ttkg dózisban (200 µl térfogatban, DMSO-ban oldva), 

30 perccel a tanítás elıtt (1. kezelési csoport; N=10) ill. 30 perccel a memória 

elıhívása elıtt (2. kezelési csoport; N=10). A kontroll csoportot (N=10) csak a 

vivıanyaggal (DMSO) injektáltuk 

• 2. kísérlet: A recall fázis elıtt 30 perccel (5,5 órával a tanítás után) rimonabant i.p., és 

különféle dózisokat hasonlítottunk össze. A kontroll csoport (N=7) mellett három 

kezelési csoportot: az 1. csoport (N=7) 1 mg/ttkg, a 2. csoport (N=8) 0,1 mg/ttkg, a 3. 

csoport (N=8) 0,01 mg/ttkg dózisú rimonabant kezelésben részesült 

• Statisztikai analízis: Fisher-féle exact teszt, p < 0,05 

 

Eredmények 

 

 Az elsı kísérletben a két kezelési csoport közül csak a második csoportban találtunk 

szignifikáns különbséget a tanulásban a kontrollcsoporthoz képest.  Az elsı kezelési csoport 

összes állata, amelyek 30 perccel a tanítás elıtt kapták a rimonabant injekciót, sikeresen 

teljesítették a passzív ízelkerüléses tesztet, azaz a memória elıhívási fázisban elkerülték a 

vízbe mártott króm gyöngyöt. Ezzel szemben a második kezelési csoportban, ahol az állatok 



az elıhívási fázis elıtt 30 perccel kapták a rimonabant injekciót, a csirkék többsége (60%-a) a 

tesztelés során rácsípett a gyöngyre, tehát a vizsgálat szempontjából nem tekinthetı tanultnak. 

A második kísérletben az elızıekben megfigyelt hatás, a ’recall’ fázis elıtt adott 

rimonabant amnéziát okozó hatásának dózisfüggıségét vizsgáltuk. Míg a 0,01 mg/ttkg 

dózisnak nem volt hatása a tanulásra, a 0,1 mg/ttkg és az 1 mg/ttkg dózisok szignifikáns 

hatással voltak a passzív ízelkerüléses tanulásra.  

 

 



KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 

 

• Aszpartát immunreaktív területek az emlısagyhoz hasonlóan a madáragyban is 

megtalálhatók. Az aszpartát-immunpozitív agyterületeken glutamát is jelen van, és 

sejtszinten is a legtöbb agyterületen a két immunreakció teljes átfedést mutat. 

Ezzel szemben, az arcopalliumban fénymikroszkópos szinten megfigyelhetı az 

aszpartát- és a glutamát-immunpozitív neuronok részleges elkülönülése, ami az 

aszpartát speciális szerepére utal ezen az agyterületen. 

• Elektronmikroszkópos posztembedding immuncitokémiai vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy a csirkeagy medialis striatum ill. nucl. accumbens területén 

az aszimmetrikus (morfológiailag excitatórikus) szinapszist képezı 

axonterminálisokban specifikusan kimutatható aszpartát immunreaktivitás, 

esetenként glutamát immunreaktivitással kolokalizáltan.  A fénymikroszkópos 

észleletekkel egybevetve feltételezhetı, hogy az emlıs amygdalostriatalis 

pályának megfelelı arcopallium/PoA-MSt kapcsolatban az aszpartát 

neurotranszmitterként vagy szignál-molekulaként szerepelhet. 

• CB1 receptor hiányos egerekben, az akut alkoholkezelést követı dopamin 

felszabadulás a nucleus accumbens-ben elmarad, ami az endogén kannabinoid 

rendszer jutalmazásos tanulásban betöltött szerepére utal. Vad-típusú egerekben, 

CB1 antagonista rimonabant kezelést követıen a korábban megfigyelt alkohol-

indukált dopamin felszabadulás nem tapasztalható, ami felveti a CB1 receptor, 

mint terápiás támadáspont lehetıségét az alkoholfüggıség kezelésében. 

• Az endogén kannabinoid rendszer szerepet játszik a csirke passzív elhárító 

tanulása során a memória kialakulásában. Szelektív CB1 receptor antagonista a 

memória elıhívási fázisa elıtt alkalmazva koncentrációfüggıen gátolja a memória 

retenciót, ami arra utal, hogy a kannabinoid rendszer vagy a memória 

konszolidációjával összefüggı fehérjeszintézis-hullám folyamatába avatkozik be, 

vagy a CB1 receptor közvetlen hatást gyakorol az emléknyom elıhívására. 
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