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1  B E V E Z E T É S  

1.1 HUMÁN VONATKOZÁSOK: OPIOID-ABÚZUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

VÁRANDÓSSÁGRA 

1.1.1 AZ OPIOID- ABÚZUS EPIDEMIOLÓGIÁJA 

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) által kibocsátott 2009. 

évi jelentés szerint Európában a heroin-használat továbbra is jelentős egészségügyi-

társadalmi probléma. Továbbra is a heroin okozza a legtöbb kábítószer-fogyasztással 

összefüggő betegséget és a halálesetek legnagyobb (a kábítószer miatti halálesetek kb. 

háromnegyed) részét. Erről a területről azonban nem könnyű tiszta képet alkotni, mert a 

különböző mutatókból származó adatok különbözőek lehetnek. 

A heroin használata, különösen az intravénás használat Európában az 1970-es évek óta 

szorosan összekapcsolódik a problémás kábítószer-használattal. Az EMCDDA 

definíciója szerint a problémás szerhasználat (Problem drug use, PDU) a szerek 

injekciós formában történő használata vagy hosszú távú/rendszeres opioid-, kokain- 

vagy amfetamin-használat. A problémás opioid-használat az EMCDDA becslései 

szerint 1,2-1,5 millió európai lakost (15-64 éves korosztály) érint. A 2002– 2007 közötti 

időszakban kilenc ország ismételt prevalenciabecsléseket tartalmazó adatai viszonylag 

stabil helyzetet mutatnak, ami azonban a problémás opioid-használatot illeti, a helyzet 

korántsem bíztató. Míg a heroin használata és a heroinnal összefüggésbe hozható 

halálesetek száma az 1990-es évek közepe-vége óta csökkenő tendenciát mutatott, 2002 

óta az opioidok miatt kezelésre jelentkezők aránya és száma ehhez képest egyaránt 

emelkedett. Legfrissebb adatok szerint (2009.) az összes kábítószer-kezelési igény több 

mint 50%-ában szerepelnek az opioidok fő kábítószerként. 2007-ben körülbelül 650 000 

opioid használó részesült helyettesítő kezelésben. A haláleseteket tekintve a korábban 

megfigyelt csökkenő tendencia sem folytatódik. A 2009-es jelentés szerint a kábítószer 

okozta halálesetek a 15–39 éves európaiak körében történt összes haláleset 4%-áért 

voltak felelősek; opioidokat az esetek kb. háromnegyedében találtak. További 

problémákat vet fel, hogy néhány ország adatai szerint a heroin problémák egyre 

fiatalabb korosztályban jelentkeznek [1]. 
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Az opioid használat magyarországi incidenciáját és prevalenciáját nehéz meghatározni, 

mivel pontos magyarországi adatok nem állnak rendelkezésre. Egy készülő szakmai 

protokoll szerint az opioid-dependencia incidenciája hazánkban kb. 0.32 ‰ [2]. A 

heroin és egyéb opioidok fogyasztásának életprevalencia értékét 1-2 % között becslik 

[3]. 

1.1.2 OPIOID HASZNÁLAT ÉS TERHESSÉG 

Az opioid-függő nők a terhesség korai jeleit (fáradtság, hányinger, fejfájás) elvonási 

tünetként értékelhetik, így a terhesség hosszabb ideig rejtve maradhat. A heroin 

használat alatt jellemzőek a menstruációs ciklus szabálytalanságai, helyettesítő 

(metadon) kezelés alatt azonban rendeződhetnek az endokrin funkciók. 

Az USA-ban végzett reprezentatív felmérés szerint 1996-1998 között a reproduktív korú 

nők 6,4 %-a volt drogfogyasztó, és az állapotos nők 2,8%-a fogyasztott kábítószert [4]. 

Egyes adatok szerint az iparilag fejlett országokban a reproduktív korú nők több, mint 

10 %-a használ kannabinoidokat, heroint vagy egyéb kábítószert [5]. Tankönyvi adatok 

szerint az opioidok használatának gyakorisága különböző várandós női csoportokban 

széles határok között mozog: 1-2%-tól 21%-ig változik [6]. 

Magyarországon nincs egységes adatgyűjtés a várandósság alatti drogfogyasztásról és a 

magzati drog szindrómával született újszülöttekről, a droghasználat az esetek nagy 

részében rejtve marad. Az adatok egyik forrása a Józan Babák Klub, amely 2008 óta a 

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány budapesti telephelyeként működik. 

Önálló anonim addiktológiai szolgáltatást és jogsegélyszolgálatot nyújt bármely 

hozzájuk fordulónak (alacsony küszöbű szolgáltatás). A Józan Babák Klub összes 

megkereséseinek száma 2008-ban 7318 alkalom volt. A Nemzeti Drog Fókuszpont éves 

jelentése alapján 2008-ban a megkeresések mintegy 3%-ában (220 alkalom) állapítottak 

meg kábítószert használó nő várandósságát [7]. A Schöpf-Mérei Kórházban 1996-2005 

között 18 személyt irányítottak valamilyen addiktológiai osztályra, és 15 olyan 

újszülöttet láttak el, akinek édesanyja teszttel igazolt drogot fogyasztott. A Nyírő Gyula 

Kórház Drogamblanciájának adatai szerint 2002-2007. között Budapesten 8 esetben 

szült opioid függő illetve metadont szedő anya, elsősorban a Semmelweis Egyetem I. 

sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján [8]. A Nyírő Gyula Kórház 

Drogambulanciája által végzett éves metadon szubsztitúciós adatgyűjtés kiegészült egy 
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kérdéssel (várandósság), így a 2008-as kezelésekkel kapcsolatban lekérdezhető a 

kezelésben lévő várandós kismamák száma. 2008-ban metadon szubsztitúciós 

kezelésben 183 nő részesült, közülük 3 fő volt várandós [7]. 

1.1.3 A PERINATÁLIS IDŐSZAKBAN OPIOID-EXPOZÍCIÓNAK KITETT GYERMEKEK 

VESZÉLYEZTETETTSÉGE 

Az anyai opioid használat az anyára és a fejlődő magzatra egyaránt közvetlen 

életveszélyt jelenthet. Intravénás alkalmazás esetén nem csak a szer okozta hatásokkal 

kell számolni, hanem az alkalmazás módja miatti egyéb szövődményekkel is (pl. 

trombózis, fertőzések: HIV, HCV). Az illegális szerhasználó anyák életmódja is 

fokozott veszélyt jelent (pl. alultápláltság, fertőzések). Ha az anya a kezdeti terhességi 

tüneteket elvonási tünetekként értékeli, és emiatt emeli drogadagját, az a magzat 

hypoxiáját vagy intoxikációját okozhatja. 

1.1.3.1 MÉHEN BELÜLI KÁROSÍTÓ HATÁSOK: TERATOGENITÁS ÉS FÖTOTOXICITÁS 

Eddigi tudásunk szerint az opioidok nem teratogének, azonban nagy dózisú metadon 

alkalmazásakor leírták, hogy nagyobb eséllyel fordulhat elő macrosomia, macrocephalia 

[9]. 

Az intrauterin opioid-expozíciónak kitett magzatokra számos indirekt hatás is nagy 

veszélyt jelent: az anyáknál gyakoriak a szexuális úton terjedő betegségek, rosszabb a 

szocioökonómiai helyzetük (alultápláltság, vérszegénység), gyakran többféle illegális és 

legális (dohányzás, alkohol) szert használnak együtt. Gyakrabban fordul elő 

lepényleválás, chorioamnionitis, medencevégű fekvés, intrauterin fejlődésbeli 

elmaradás és kisebb fejkörfogat, magzati distress, koraszülés [6]. 

1.1.3.2 ÚJSZÜLÖTT KORI TÜNETEK 

Az újszülötteknél gyakoribb a hiperbilirubinémia [10], a kisebb születési súly, a 

mekónium aspiráció, veleszületett infekciók, újszülött kori légzési distressz szindróma 

[11]. 

Elvonási tünetek nagyon gyakoriak: a függő anyák érett újszülötteinek több mint 79%-

ában, a koraszülöttek több mint 53%-ában fellépnek. Heroin használat után 

leggyakrabban a születés utáni 2-3. napon jelenek meg a tünetek, azonban metadon 

szubsztitúcióban részesült anyák újszülöttjein 2-3 hét múlva jelentkezhetnek. A 
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metadon okozta elvonási tünetek kifejezettebbek lehetnek, mint a heroiné [12]. A 

tünetek változatosak, és egy-egy esetben nem mindegyik lép fel: idegrendszeri tünetek: 

irritabilitas, éles, megszakítás nélküli sírás, kifejezettebb Moro-reflex, fokozott 

izomtónus, tremor, myoclonusok [6]. A metadont fogyasztó anyák újszülöttjeinél 7,8 

%-ban, a heroin függőknél 1,2 %-ban fordul elő convulsio [10]. Gasztrointesztinális 

tünetek: hasmenés, hányás, hyperphagia vagy éppen szoptatási nehézség gyakoriak. 

Légzőrendszeri tünetek, mint tachypnoe, hyperpnoe és számos vegetatív tünet is 

felléphetnek: tüsszentés, csuklás, izzadás, könnyezés, hyperpirexia. Az újszülött bőrén 

felületes hámsérülések láthatóak: az excoriatiók nyomai. Az újszülött kori elvonási 

szindróma mortalitása még a 70-es években is igen nagy volt: 10% körüli, ez napjainkra 

1% alá csökkent [6]. 

A tünetek általában az első hét végére csökkennek, azonban sokszor csak 6-8 hét múlva 

szűnnek meg teljesen. Sok csecsemőnél a elvonás csak szubakut formában jelentkezik 

(nyugtalanság, tremor, alvászavarok), ez az állapot csak 4-6 hónap múlva rendeződik 

[12]. 

1.1.3.3 HOSSZABB TÁVÚ HATÁSOK 

A perinatális opioid-expozíció késői gyermekkori hatásait nagyon nehéz megítélni és a 

szerrel összefüggésbe hozni, mert a viselkedést és fejlődést a környezeti hatások 

jelentősen befolyásolják. Sokszor az anya több szert is használ egyszerre, gyakoribbak a 

fertőzések, kedvezőtlenebb a szociális és családi környezet, a gyermek alultáplált, 

elhanyagolt lehet [12, 13]. 

A prenatális/perinatális heroin-expozíció hosszú távú hatásairól emberben nagyon kevés 

adatunk van. Az anya terhesség alatti heroin használatának hatására a gyermek testi 

gyarapodása lassabb [14, 15]. Heroin függő anyák gyermekeinél nagyobb arányban 

fordult elő figyelemhiány, viselkedési probléma és hiperaktív-figyelemhiányos zavar, 

még azokban az esetekben is, amikor a gyermeket jó szociális-gazdasági körülmények 

között élők adoptálták [16]. Óvodás-kisiskolás korú gyermekek vizsgálata során 

kiderült, hogy a krónikus intrauterin heroin-expozíció befolyásolhatja a percepciót és a 

tanulási folyamatokat is [15]. Hasonlóképpen, a perinatális időszakban opioid-

expozíciónak kitett gyermekeknél 18 hónapos és 3 éves korukban elvégzett különféle 
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neuropszichológiai tesztvizsgálatok során pszichológiai, neurológiai fejlődésbeli 

eltéréseket figyeltek meg [17]. 

1.2 ENDOGÉN OPIOIDOK SZEREPE A GESZTÁCIÓ ÉS LAKTÁCIÓ ALATT, VALAMINT A 

POSZTPARTUM VISELKEDÉSBEN 

Az endogén opioidok fontos szerepet játszanak a terhesség fenntartásában, a szülés 

megindításában, a laktáció és az anyai utódgondozás kialakulásában [18]. 

Míg nem vemhes nőstény valamint hím patkányban az endogén opioidok a 

hypothalamus-hypophysis-mellékvese-tengely stresszorokra adott válaszát fokozzák, 

addig a gesztáció alatt pont fordítva, az opioidok összességében gátolják a stressz-

választ. A gátlás centrálisan, a hypothalamus szintjén történik: a nucleus tractus solitarii 

hypothalamusba projiciáló noradrenerg neuronjait az opioidok preszinaptikus µ-

receptorokon keresztül gátolják, így az interleukin-1β-stimulus által kiváltott 

noradrenalin-felszabadulás csökken [19]. A gátlás miatt a különböző stresszorok 

hatására a paraventricularis és supraopticus magvak corticotrop-hormon valamint 

oxitocin elválasztása is csökken [19-21]. Habár a supraopticus oxitocin-neuronokhoz 

projiciáló nucleus arcuatusban szintén megemelkedik a β-endorfin szintje [22], az akut 

stresszre adott csökkent hormonelválasztást inkább a fokozott enkefalin-felszabadulás 

okozhatja. A β-endorfin-neuronok ugyanis lassabban reagálnak [23], és vemhes 

patkányban kimutatták, hogy a nucleus tractus solitariiban a proenkefalin-A és a µ-

receptor mRNS expressziója szignifikánsan megnövekedik [19].  

Az összes oxitocin-neuronban a gesztáció alatt az oxitocinnal együtt expresszálódnak 

dinorfin valamint enkefalinok is, gátolva így a hátsó hypophysisben az oxitocin-

kiáramlást. A terhesség végén a gátló hatás csökken, amely az oxitocin-raktározást 

megszünteti. Az oxitocin kiáramlása ezáltal is lehetővé válik; elősegítve így a szülés 

megindulását, optimális lefolyását és az azonnali anyai gondoskodás beindulását [24]. 

A gesztáció végéig a tubero-infundibularis dopaminerg neuronok szintén opioid gátlás 

alatt állnak [25], enkefalinokat és dopamint együttesen expresszálnak [26]. Az auto-

inhibitoros hatás hasonló, mint a paraventrikuláris magban végződő noradrenerg 

neuronok esetében. A szülés után az emelkedett opioid tónus a terhesség előtti szintre 

esik vissza [18, 27]. 
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1.3 ENDOGÉN OPIOIDOK ÉS AZ ABÚZUS - KÖZPONTI IDEGRENDSZERI VÁLTOZÁSOK 

1.3.1 AZ AGYI JUTALMAZÓ („REWARD”) STRUKTÚRA 

1954-ben Olds és Milner közölték először, hogy patkányban bizonyos agyterületek 

elektromos stimulációja pozitív megerősítő hatással bír [28]. Az agyi jutalmazó pályák 

(reward circuit) létezését további farmakológiai kísérletek támasztották alá, melyekben 

közismert kábítószereket (morfin (MO), amfetamin, dextroamfetamin, fenciklidin és 

egyéb hallucinogének) adagoltak intrakraniálisan [29-32]. 

A jutalmazó pályák rendkívül bonyolult hálózatot alkotnak, melyben a limbikus 

rendszer kiemelkedő szerepe régóta ismert [33]. A jutalmazó-megerősítő (reward-

reinforcement) stimulusra az agy számos struktúrája reagál, azonban számos élettani, 

farmakológiai, viselkedési kísérleti eredmény alapján valószínűleg a nucleus accumbens 

-amely tulajdonképpen a ventralis striatum egyik kisebb, ventromedialis régiója- és a 

ventralis tegmentalis area dopaminerg neuronjai állnak a középpontban [34-38]. Ezen 

kísérletek közül a legújabbak eredményeiből az is látható, hogy a megerősítő-jutalmazó 

információ feldolgozásban részt vevő striatalis és középagyi struktúrák (a teljes 

ventralis striatum, substantia nigra) szerepe sokkal kifejezettebb, mint azt korábban 

gondolták. A ventralis striatum főbb afferenseit az orbitalis prefrontalis kéreg és az 

elülső cingularis kéreg felől, illetve a középagy dopaminerg régióiból kapja, 

efferenseket ad a ventralis pallidumhoz, a ventralis tegmentalis areahoz és a substantia 

nigra felé. Innen a projekció ismét a prefrontalis cortex és a thalamus felé irányul. 

Természetesen a kör nem ilyen egyszerű: a hálózati kapcsolatok nagyon szerteágazóak, 

ezen kívül számos egyéb agyi képlettel is kapcsolódnak (például amygdala, 

hippocampus, habenula, raphemagvak, pedunculopontin magvak) [39]. 

1.3.2 OPIOID RECEPTOROK ÉS ENDOGÉN LIGANDJAIK KRÓNIKUS OPIOID 

ADAGOLÁS UTÁN 

Az opioidok hatásaikat receptorokon fejtik ki. Az opioid receptoroknak három fő típusát 

különítik el: -, - és -opioid receptorok, ezek szervezeten belüli eloszlásukban és 

ligandkötő képességükben valamint funkcióikban is eltérőek [40-43]. Az opioid 

receptorokhoz az exogén opioidokon kívül endogén ligandok is kötődnek, ezek 

együttesen alkotják az endogén opioid rendszert. Először Snyder, majd Terenius és 



 15

munkatársaik mutatták ki, hogy agyszövet-kivonatok opioid hatásokat mutatnak [44-

46]. Rövidesen izolálták is ezeket az anyagokat: az enkefalinokat [47, 48], az 

endorfinokat [49], a dinorfinokat [50], legutóbb pedig az endomorfinokat [51]. 

Kísérletes adatok szerint az ismételt vagy krónikus opioid-adagolás az endogén opioid 

mechanizmusok változásait eredményezi [52-58]. Krónikus MO-kezelés esetén a -

receptorok down- és upregulációját is leírták [59-61]. A MO, mint bizonyítottan 

parciális  agonista [62], nem okoz receptor internalizációt, a -receptor denzitása nem 

változik idegszövet preparátumon [63]. Kötési kísérletekben a MO 10 napig történő 

adását követően (60 mg/kg-ig titrálva) szubcelluláris szinten már 5 napos adagolás után 

is eltéréseket lehet detektálni: a mikroszomális frakcióban nő a µ-kötőhelyek száma, 

illetve a G-fehérje-kötődés is [60]. A -opioid receptor denzitása egér striatumban 

krónikus MO-adagolás után megnő [64], -receptorok tekintetében patkány 

thalamusban ugyancsak up-regulációról számoltak be [65]. 

Többek között a kognitív funkciókban fontos szerepet játszó prefrontalis kéregben a 

MO gyengíti a glutamáterg excitációt, ez a mechanizmus feltehetőleg a µ-receptorhoz 

kötött [53]. Patkányban krónikus MO-kezelés hatására az amygdala centrális magjában 

az excitátoros glutamáterg neuronokon preszinaptikusan elhelyezkedő δ-receptorok 

adaptív modulációját figyelték meg [52], illetve az amygdala centrális magvában és a 

nucleus accumbensben megnőtt a prodynorphin gén expressziója [66]. 

In vivo mikrodialízis-technikával vizsgálva Met-enkephalin-szintek igen jelentős 

emelkedését figyelték meg a periaqueductalis szürkeállományban MO-dependens 

patkányban. A nucleus accumbensből kiáramló enkephalinok szintje a helypreferencia 

tesztkészülék MO-párosított kompartmentjében tartózkodó állatokban nőtt, a SAL-nal 

párosított kompartmentben tartózkodó állatokban csökkent [57]. Másik kísérletben a 

nucleus accumbensben és a putamenben a δ-receptor mediálta opioid gátlás csökkent, a 

receptor deszenzitizálódásáról számoltak be krónikus MO-kezelés hatására, míg a µ-

receptorok aktivitása nem változott. Ugyanebben a kísérletsorozatban a periaqueductalis 

szürkeállományban és a thalamusban mindkét receptortípus (µ-, illetve δ-receptorok) 

deszenzitizációját megfigyelték [58]. 
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Az extracelluláris endogén opioid peptideket aminopeptidázok bontják. Régebbi adat 

szerint a krónikus MO-kezelés hatására egérben az enkefalin-lebontás megnő [54]. MO-

dependens patkányokban az aminopeptidáz N nagyobb aktivitású volt a striatumban, a 

hypothalamusban és az amygdalában, illetve a szolubilis puromycin-szenzitív 

aminopeptidáz aktívabb volt a frontalis cortexben, mint a kontroll állatokban [55]. Az 

állatkísérletes adatokhoz hasonló eredményeket kaptak elhunyt heroin-függők 

boncolásakor nyert minták elemzésekor. A heroinisták prefrontalis cortexében a 

puromycin-szenzitív aminopeptidáz aktivitása nagyobb volt, mint a nem szerhasználó 

elhunytakban [56]. 

1.4 OPIOID AGONISTA ÉS ANTAGONISTA VEGYÜLETEK HATÁSA A POSZTPARTUM 

VISELKEDÉSRE 

1.4.1 EGYSZERI MORFIN-KEZELÉS ANYAI VISELKEDÉST RONTÓ HATÁSA 

Számos tanulmány igazolja, hogy az opioidok gátolják az anyai/utódgondozási 

viselkedést, ez a gátlás opioid antagonistákkal ellensúlyozható [18, 67-73]. Ezekben a 

kísérletekben az anyai viselkedés különféle paramétereit vizsgálták: például az utód 

fészekbe történő visszavitelét [69, 73, 74], placentofágiát [75], az utódgondozást és 

szoptatási pozíciókat [76, 77], fészek minőségét [77]. 

A posztpartum időszakban egyszeri dózisban adott 5 mg/kg MO anyai viselkedést gátló 

hatása MO-naív állatban 2-4 óra hosszat tartott [69]. 

A szülések száma befolyásolja a MO anyai viselkedést gátló hatásával szembeni 

érzékenységet. A MO utódgondozási viselkedést rontó hatásával szemben a primipara 

állatok sokkal érzékenyebbnek bizonyultak, mint multipara társaik [78]. 

1.4.2 ANYAI VISELKEDÉSBELI HATÁSOK A MORFIN ISMÉTELT ADAGOLÁSA UTÁN 

Krónikus MO-adagolás után a MO anyai viselkedési hatásairól kevés adat áll 

rendelkezésre. A korai posztpartum időszakban a folyamatosan emelkedő dózisú MO-

adagolás után is észlelhető a MO utódgondozási viselkedést rontó hatása. Mások 

konstans, ismételt dózisú MO-kezelés hatására a MO anyai viselkedést rontó hatásához 

szenzitizációt írtak le. A MO-kezelés utódgondozási viselkedést gátló hatása más 

kísérletek szerint is akkor is fennáll a laktáció alatt, ha a fialás után az anyaállat már 

nem kap MO-t (részletesen ld. később). 
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Rayner és munkatársai kísérletükben ozmotikus minipumpával i.c.v. adagoltak MO-t a 

2. posztpartum naptól (PD2) a hét napon keresztül. Az MO dózisát folyamatosan 

emelték: 10 µg/h-ról 50 µg/h-ig. Az anyai viselkedést a pumpa behelyezésének napjától 

naponta egyszer pontozták, a következő szempontok figyelembe vételével: szoptatási 

pozíció illetve aktuálisan szoptatott kölykök száma, fészek minősége, kölykök 

fészekben tartása. A MO az első és az utána következő négy napon gátolta az 

utódgondozási viselkedést; a MO-kezelés 6. és 7. napján azonban a kontroll és a MO-

kezelt anyaállatok utódgondozása már nem különbözött [77]. 

Ezzel ellentétben egy brazil kutatócsoport a közvetlenül a párosodás előtt, majd a 

gesztáció , illetve a laktáció alatt adagolt MO anyai viselkedést gátló hatásához 

szenzitizáció kialakulását írta le [73, 74]. A kölyköket 60 percre szeparálták az 

anyaállattól, majd visszahelyezték őket az anyai ketrecbe, és regisztrálták azok fészekbe 

történő visszavitelét és utána az anyaállat utódgondozási tevékenységének minőségét. A 

pároztatás előtt adott MO (2 naponta, 5 mg/kg s.c., összesen 7 dózis) hatására az 5.-6. 

posztpartum napon nem változott az akut, 1,5 mg/kg s.c. MO anyai viselkedést rontó 

hatása. A gesztáció 17. napjától 5 napon keresztül naponta egyszer adott 3,5 mg/kg 

dózisú MO-nal előkezelt állatokban az akutan adott egyszeri adag 1,5 mg/kg s.c. MO 

gátolta az anyai viselkedést, míg a kontrollokban nem [74]. A másik kísérlet is hasonló 

eredményt adott: a vemhesség 17. napjától 7 napig napi egyszer adott 5 mg/kg s.c. MO-

nal előkezelt anyaállatok utódgondozási viselkedése szignifikánsan rosszabb volt a 

kontrollokéhoz képest 5 mg/kg s.c. MO-challenge után a laktáció 5., 10. és 17. napján is 

[73]. 

Az utódgondozási viselkedés gátlását figyelték meg akkor is, ha a MO-t csak a késői 

gesztációs időszakban adagolták. Az állat napi kétszer adagolt 10 mg/kg MO-t kapott, a 

11. és 18. vemhességi napok között, a laktáció alatt már nem kaptak MO-t. A laktáció 

minden napján (az elválasztásig) napi kétszer az utódgondozási tevékenység több 

paraméterét regisztrálták (szoptatási pozíciók, kontaktus a kölykökkel, fészekgondozás, 

az anyaállat önellátási tevékenységei, sztereotípiák). A kölykök szeparáció utáni 

fészekbe történő visszavitelét a születés utáni 1. és a 12. nap között naponta két 

alkalommal regisztrálták. A világos időszak alatt mindkét csoportban aktívabb volt az 

anyai viselkedés, míg a sötét periódusban az öngondozással töltöttek több időt. A 10-13. 
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posztpartum nap után az anyaállatok mindkét csoportban egyre kevesebbet törődtek az 

utódokkal, míg az öngondozó tevékenységgel töltött idő nőtt. A MO-nal kezelt állatok 

utódgondozási viselkedése rosszabb volt, a MO-kezelt állatok utód visszaviteli 

latenciája hosszabb volt [76]. 

1.4.3 A KÜLÖNBÖZŐ OPIOID RECEPTOROK SZEREPE AZ ANYAI VISELKEDÉSBEN 

Mann és csoportja különböző opioid agonistát adott primipara patkányoknak 

intracerebroventrikulárisan (i.c.v.). A µ-agonisták (DAGO, MO, β-endorfin) 

dózisfüggően rontották az anyai viselkedést. A szelektív µ-agonista DAGO e 

tekintetben sokkal potensebbnek bizonyult, mint a MO és a β-endorfin. A δ-agonista 

DPDPE és az κ-agonista U50488H nem hatott az anyai viselkedésre [79]. 

A κ-receptor szerepe ugyanakkor kissé ellentmondásos. κ-agonistával (U69593) végzett 

akut, egyszeri dózisú kezelés ugyanis hosszabb latenciát eredményezett az utód 

visszaviteli teszten. A κ-agonista ugyanakkor nem gátolta az anyai viselkedést azoknál 

az anyaállatoknál, amelyeket pároztatás előtt 5 mg/kg s.c MO-nal kezeltek 

másodnaponta, összesen 5 dózissal. A szerzők arra konkludáltak, hogy a pároztatás előtt 

ismételten adagolt MO toleranciát eredményezett a kis dózisú (0,1 mg/kg s.c.) κ-

agonista anyai viselkedést gátló hatásához [80]. 

1.5 OPIOID-DEPENDENCIA ÁLLATKÍSÉRLETEKBEN 

1.5.1 ELVONÁSI TÜNETEK 

1.5.1.1 FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK 

Opioid-dependencia esetén a szer hatásának megszűnésekor vagy felfüggesztésekor 

elvonási tünetek jelennek meg. Az elvonás terhesség alatt a magzatra is nagy veszélyt 

jelent, mert fejlődésbeli elmaradást, vetélést illetve halvaszületést okozhat. 

Az összefüggést állatkísérletes adatok is alátámasztják [81]. A neonatális elvonási 

tünetegyüttes a klinikai gyakorlatból szintén jól ismert, elvonási tünetek a dependens 

állatok újszülöttjein is megfigyelhetőek. Opioid-megvonáskor az anyai elvonási tünetek 

megjelenése mellett („wet dog shakes”, irritabilitás, vokalizáció, diarrhoea) in utero a 

magzat jelentősen hiperaktívabbá válik, ami fötális elvonási tünetek megjelenésére utal 

[82, 83]. Anyai krónikus MO adagolás után újszülött, illetve 5 napos utódokban 
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elvonási tünetek precipitálhatóak NX-nal [84, 85], hasonlóan, mint prenatális metadon- 

és buprenorfin- expozíció [86], illetve posztnatális metadon-expozíció után is [87]. 

1.5.1.2 PSZICHÉS (EGYÉB VISELKEDÉSI) ELVONÁSI TÜNETEK 

1.5.1.2.1 EMELT KERESZTPALLÓ TESZT 

Krónikus MO-kezelés megszakítását követően szorongásra utaló jeleket tapasztaltak 

emelt keresztpalló- (EPM, elevated plus maze) és open field-teszten [88]. Mindkét 

viselkedési tesztet az általános aktivitás és szorongásra utaló viselkedésformák 

vizsgálatában elterjedten használják (ld. Módszerek). Hasonló eredményekről számolt 

be másik kutatócsoport is: egyszeri, mérsékelt adagú MO adása után (5,6. ill. 10 mg/kg) 

4-24 órával naloxont (NX) (10 mg/kg) adtak az állatnak. Az állat általános aktivitása 

nem változott, azonban dózisfüggő, szorongásra utaló viselkedésformákat figyeltek meg 

EPM teszten. A NX ezen hatása még kifejezettebb volt, ha az állatot előtte ismételt 

(négyszeri dózisú 5,6. ill. 10 mg/kg) MO-kezelésben részesítették [89]. 

1.5.1.2.2 LOKOMOTOROS AKTIVITÁS 

Míg felnőtt állaton a spontán MO-elvonás a lokomotoros aktivitás mérsékelt 

csökkenését, a precipitáció a lokomotoros aktivitás erős, kifejezett csökkenését 

eredményezte. Az elvonás precipitálására a NX-t kis, µ-receptor szelektív dózisban 

adták, valamint a δ-receptor szelektív naltrindolt is vizsgálták. Kifejezett aktivitás-

csökkenés mindkét antagonista adása után megfigyelhető volt [90, 91]. 

A pre-illetve posztnatális opioid-expozíciónak kitett utódállatokban az elvonás 

antagonistával történő precipitációjakor a felnőtt állatoktól eltérően a lokomotoros 

aktivitás nő [85, 92, 93]. 

1.5.1.2.3 KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ 

A kondícionált helyaverzió (CPA, conditioned place aversion)-modellt általánosan 

használják függőséget okozó szerek elvonási tüneteinek (negatív megerősítés) 

kimutatására [94-99]. 

A NX- nal történő kondícionálás opioid-naív állatban önmagában is helyaverziót okoz 

[100, 101]. Metilnaloxon adása naív állatban nem, MO-dependens állatban azonban 

helyaverziót okozott [102]. A kondícionált helyaverziós kísérlet az opioid-megvonás 

kimutatására nagyon érzékeny: MO-dependens patkányban a NX a fizikális megvonási 
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tünetek precipitálásához szükséges dózisnál sokkal kisebb dózisban is helyaverziót 

okozott [103, 104]. Ezen a modellen ráadásul a NX helyaverziót okozó potenciálja a 

MO-kezelés dózisával együtt nő [105, 106]. 

1.5.2 A MORFIN POZITÍV MEGERŐSÍTŐ („REINFORCING”) HATÁSA 

1.5.2.1 ÖNADAGOLÁSOS KÍSÉRLETEK 

A dependencia potenciállal bíró vegyületeket a kísérleti állatok önmaguknak adagolják, 

változatos adagolási módokon (intragasztriális, intravénás, orális, intracerebrális, 

intracerebroventrikuláris). Az önadagolásos kísérleteket régóta és széles körben 

használják az opioidok pozitív megerősítő hatásának kimutatására, illetve dependencia 

létrehozására [29, 96, 107-115]. 

1.5.2.2 KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA 

A kondícionált helypreferencia-teszt (CPP, conditioned place preference) egy szer 

abúzus potenciáljának kimutatására szintén általánosan használt teszt. A pozitív 

megerősítő hatású szerrel (például β-endorfin, amfetamin, fenciklidin, MO, heroin, 

kokain, diazepam, Δ9-tetrahidrokannabinol) történő kondícionálás után a nem előkezelt 

kísérleti állat is előnyben részesíti a kísérleti szerrel párosított környezetet [30, 32, 100, 

106, 116-120]. 

Ez a hatás gátolható a szer antagonistájának adagolásával [100], az agyi megerősítő 

körökben a neurotranszmisszió farmakológiai gátlásával [121-125] vagy specifikus agyi 

területeken (például prefrontális kéreg, pedunculopontin tegmentális mag) lézió 

létrehozásával [126, 127]. 

A hatás bizonyos vegyületek (MO, heroin, amfetamin) esetében dózisfüggő [128]. 

Dependenciát okozó kísérleti szerekkel történő előkezelés kifejezettebb helypreferencia-

növekedést indukál [129-131]. A MO krónikus intratekális (i.t.) vagy s.c. adagolása 

helypreferencia-változást hoz létre CPP modellben [132]. A helypreferencia-változás 

azonban a MO adagolás megszűnése után hosszabb ideig is fennáll. Folyamatos, 

emelkedő dózisú (egy héten keresztül 50 mg/kg/nap dózisig) MO- infúziós előkezelést 

követően – az elvonás után 10-11 nappal vizsgálva - a MO-indukálta helypreferencia a 

kontrollhoz (azaz nem előkezelt állathoz képest) erősödött [133]. 
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Prenatálisan MO-expozíciónak kitett felnőtt hím patkányokon végzett kísérletekben a 

prenatális MO-expozíció a heroin és a kokain pozitív megerősítő hatását tovább 

erősítette önadagolásos teszteken [134]; szacharin-oldat preferenciát fokozta [135]; 

valamint a helypreferencia erőteljesebb megváltozását eredményezte MO-kondícionálás 

után a CPP-teszten [136]. Mások ezzel szemben arról számoltak be, hogy a MO pozitív 

megerősítő hatása nem változott, ha a prenatális MO-expozíció a vemhesség 11-18. 

napja között történt [137]. 

1.6 A MORFIN ANTINOCICEPTÍV HATÁSA 

A folyamatos opioid adagolás során többek között az analgetikus hatáshoz is tolerancia 

alakul ki [138-143]. 

A jelenséget perinatális metadon- illetve buprenorfin-expozíciónak kitett utódokon is 

megfigyelték: a 4 illetve 21 napos kölykökben a MO antinociceptív hatása gyengébb 

volt, mint a kontrollokban [83, 86]. Újszülött állatokban az antinociceptív tolerancia 

megjelenéséről azonban részben ellentmondásos adatokat is lehet találni. Egyes 

kutatócsoportok tolerancia kialakulásáról számoltak be olyan 7-9 napos utódállatokban, 

amelyek naponta kétszeri MO-injekciót kaptak 4-7 napig [144], valamint három nappal 

fentanil illetve MO-minipumpa-infúzió alkalmazása után [145-147]. Ezzel szemben 

mások megfigyelései szerint az újszülött állatban csak akkor alakult ki tolerancia, ha 

már 10-15 naposak voltak a MO-adagolás kezdetekor [148, 149]. 

1.7 OPIODOK HATÁSA A HIPOTALAMUSZ-HIPOFÍZIS-MELLÉKVESE TENGELYRE 

A különböző stresszhatásokra a szervezet élettani reakciók sorozatával reagál, amely a 

stresszhatáshoz való alkalmazkodást segítik elő. A stresszválasz kialakulásában 

központi jelentőséggel bír a mellékvese egyik hormonja, a kortizol, amelynek termelése 

a hipotalamusz és az agyalapi mirigy szabályozása alatt áll. A hipotalamusz-hipofízis-

mellékvese tengely patológiás működését több pszichiátriai zavarral is összefüggésbe 

hozták: például affektív zavarokkal, főként depresszióval [150-155], szorongásos 

betegségekkel [156, 157], személyiségzavarral [158]. 

Emberben az opioidok (a MO illetve a heroin) csökkentik a plazma kortizol szintet 

[159, 160]. Patkányban épp ellenkezőleg, opioid kezelés hatására a plazma 

kortikoszteron szint nő [161-163]. A serkentés a hipotalamusz szintjén történik: a 
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kortikotróp-releasing-hormon (CRH) elválasztását a µ- és κ-agonisták fokozzák, ez a 

hatás NX-nal illetve szelektív µ- és κ-antagonistákkal gátolható [161]. 

1.8 PERINATÁLIS OPIOID EXPOZÍCIÓ NEUROKOGNITÍV ÉS NEUROENDOKRIN HATÁSA 

AZ UTÓDOKRA 

1.8.1 NEUROLÓGIAI FEJLŐDÉS ÉS A TANULÁSI TELJESÍTMÉNY VÁLTOZÁSAI 

A pre-,peri- és posztnatális opioid-expozíció későbbi gyermekkori, adoleszcens és 

felnőttkori hatásairól kevés és bizonytalan humán adatunk van (ld. előbb). 

Patkány kísérletekben a gesztáció 11-18. napja között 10 mg/kg MO-nal kezelt 

anyaállatok utódainak neurológiai fejlődése - a righting reflexet vizsgálva - elmaradt a 

kontrollokétól. Az utódok szexuális fejlődésük is késleltetett volt, felnőttkori szexuális 

viselkedésük pedig megzavart [164, 165]. Más kísérletekben viszont a righting reflex 

gyorsabb megjelenését figyelték meg prenatálisan metadon-expozíciónak kitett 

utódállatokban [87]. Prenatális metadon-expozíciónak kitett patkány utódokon szintén 

késleltetett neurológiai fejlődést mutattak ki negatív geotaxis-teszten [83, 87]. 

A perinatális opioid-expozíció kognitív-tanulási teljesítményt és térbeli tájékozódást 

rontó hatását is megfigyelték: MO-nal kezelt anyaállatok utódai 14 napos és 45 napos 

korukban gyengébben teljesítettek a nyolckarú radiális labirintusban [166], valamint a 

gesztáció 9-18. napja között heroin-expozíciónak kitett utódok felnőtt korukban 

rosszabbul teljesítettek a Morris-féle vízilabirintus-teszten [167] és nyolckarú radiális 

labirintusban [168]. 

1.8.2 HATÁSOK A HIPOTALAMUSZ-HIPOFÍZIS-MELLÉKVESE TENGELYRE 

Irodalmi adatok szerint a prenatális MO-expozíció hatására patkányban a hipotalamusz-

hipofízis-mellékvese tengely működése megváltozik. A MO-nal kezelt anyaállatok 

újszülöttjeinek mellékveséje kisebb és aktivitásuk is csökkent, mely eltérések a korai 

posztnatális időszakban is perzisztálnak [169, 170]. A vemhesség 8. napjától (GD8) a 

PD5-ig napi 0,8 mg/kg oxikodon adagolását követően az utód hím patkányokban a 

késői adoleszcens korban (PD45) a CRH erőteljesebb adrenokortikotróp-hormon 

(ACTH)-szekréciót indukált [171]. Ellentmondanak ennek egy másik munkacsoport 

kísérletes adatai: prenatálisan MO-expozíciónak kitett felnőtt patkányban mérsékelt 

stresszhatás által kiváltott ACTH-szekréció csökkent, míg a kortikoszteron-szekréció 
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nem változott. Ugyanakkor a bazális ACTH- és kortikoszteron-értékekben nem volt 

különbség a prenatális MO-expozíciónak kitett és a kontroll csoport között [172, 173]. 

 

Kísérleteinkben a gesztáció és laktáció alatt folyamatos, közepes dózisú MO-kezelést 

alkalmaztunk (10 mg/kg s.c. napi egy alkalommal). Az ilyen módon kezelt anyaállatok 

utódaiban négy napos illetve 8 hetes korban is csökkent a plazma ACTH-szint; úgy 

enyhe (EPM), mint erősebb stressz (úszási teszt) alkalmazása csökkent ACTH-választ 

váltott ki. A plazma kortikoszteron-szint emelkedés is szignifikánsan kisebb volt a MO-

expozíciónak kitett utódállatoknál mindkét fajta stressz alkalmazása után, ez az eltérés 

azonban a felnőtt állatokban kifejezettebb volt [174]. 
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2  C É L K I T Ű Z É S E K  

Munkám célja a –szakirodalomban kevéssé tárgyalt– konstans, mérsékelt dózisú, a 

gesztáció és laktáció ideje alatt folyamatosan adagolt (perinatális) MO-kezelésnek 

az anya- és utódállatokra kifejtett hatásainak vizsgálata volt.  

Kísérleteim során a következő kérdésekre kerestem választ: 

I. Anyaállatokon végzett vizsgálatok 

1. Hogyan befolyásolja a MO-kezelés az anya utódgondozási viselkedését? 

2. Megváltozik-e a MO, illetve az antagonista NX anyai viselkedésre kifejtett 

hatása a MO-kezelés során? 

3. Kialakul-e mérhető dependencia (fizikális és/vagy pszichés) az anyaállatokban?  

4. Megváltozik-e a MO antinociceptív hatása, azaz kimutatható-e tolerancia vagy 

szenzitizáció kialakulása? 

II. Utódokon végzett vizsgálatok 

1. Kimutathatóak-e viselkedési változások a konstans, mérsékelt dózisú, perinatális 

MO-expozíciónak kitett utódokon? Van-e különbség a teljes perinatális, illetve 

csak a gesztáció, vagy laktáció alatti MO-expozíció következményeiben?  

2. Kialakul-e mérhető dependencia (fizikális és/vagy pszichés) a perinatális MO-

expozíciónak kitett utódokban? 

3. Növeli-e a perinatális MO-expozíció a drog-abúzus kialakulásának 

valószínűségét felnőtt korban, beszélhetünk-e ilyen irányú vulnerabilitásról? 

4. Megváltozik-e a MO antinociceptív hatása a, perinatális MO-expozíció 

következtében? Van-e különbség a teljes perinatális, illetve csak a gesztáció, 

vagy laktáció alatti MO- expozíció következményeiben? 
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3  M Ó D S Z E R E K  

3.1 KÍSÉRLETI ÁLLATOK 

200-220 g-os hím és nőstény Wistar patkányokat használtunk a kísérletekhez (Charles 

River, Budapest). A nullipara nőstény patkányokat 3:2 arányban pároztattuk és a 

nőstények hüvelyváladékát ettől kezdve naponta ellenőriztük. A gesztáció 1 napja 

(GD1) az a nap, amikor a spermiumok a nőstény hüvelyváladékában kimutathatóak 

voltak. Az anyaállatok testtömegét a teljes gesztáció és laktáció alatt heti egyszer 

mértük. GD1 naptól kezdve a nőstény állatokat külön ketrecben helyeztük el és 

különböző kezelési csoportokba (ld. lejjebb) osztottuk őket. Mindegyik kezelési 

csoportot naponta egyszer, reggel 8 órakor kezeltük, szubkután (s.c.) 1 ml/kg volumenű 

oldattal. A fialás időpontját tekintettem az 1. posztpartum/posztnatális napnak (PD1). 

Születés után az utódok nemét meghatároztuk, a teljes alom az anyával közös ketrecben 

maradt az anyai viselkedési kísérletek esetében a kísérlet időpontjáig, a többi kísérlet 

esetében az elválasztásig (PD21). Az utódokat az elválasztáskor nemek szerint külön 

ketrecben, ötös csoportokban helyeztük el. A táplálékhoz és ivóvízhez szabadon 

hozzáfértek az állatok, állandó, 20-21 oC-os hőmérsékleten és állandó, 55 ± 5 % 

pártartalmú helyiségben tartottuk őket, szabályozott, standard 12-12 h világos/sötét 

ciklusokban (a világos időszak reggel 6 órakor kezdődött). A kísérleteket a Helsinki 

Egyezmény és a Semmelweis Egyetem kísérleti állatok felhasználására vonatkozó 

irányelvei alapján, az Állatkísérletes Etikai Bizottság engedélyével végeztük. 

3.1.1 AZ ANYAÁLLATOK VIZSGÁLATÁHOZ ALKALMAZOTT KEZELÉSI CSOPORTOK 

Az anyaállatok vizsgálatai során két csoportot képeztünk: egyik csoportot fiziológiás 

sóoldattal (SAL) kezeltünk, a másikat MO-nal; a MO-t az első két kezelési napon 5 

mg/kg/nap, majd a továbbiakban naponta 10 mg/kg dózisban adagoltuk. A kísérleti 

anyagokat a kísérlet típusától függően az adott kísérlet napjáig illetve az elválasztás 

napjáig kapták az anyaállatok. A kezelési csoportok így az anyaállatoknál: SAL-

csoport illetve MO-csoport. 

3.1.2 AZ UTÓDÁLLATOK VIZSGÁLATAIHOZ ALKALMAZOTT KEZELÉSI CSOPORTOK  

Az U/1. kísérletsorozatban az anyaállatokat a teljes gesztáció és laktáció alatt (GD1-

PD21, azaz összesen 42 napig) naponta egyszeri SAL-nal vagy MO-nal kezeltük. Az 
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utódállatok ilyenformán két csoportot alkottak: s/s (42 napig csak SAL-t kapott anyák 

utódai) és m/m (42 napig MO-t kapott anyák utódai). 

Az U/2. kísérletsorozatban az anyaállatokat három csoportra osztottuk: az első csoport a 

teljes perinatális időszak alatt (42 napig) naponta egyszer SAL-t kapott, utódaik alkották 

a s/s jelzésű utód csoportot. A második anyaállat-csoport a gesztáció alatt (GD1-GD21) 

napi egyszer SAL-t, a laktáció idején az elválasztásig (PD1-PD21) pedig napi egyszer 

MO-t kapott. Ezek utódaiból állt a s/m jelzésű, MO-expozíciónak csak posztnatálisan 

kitett utódállat-csoport. A harmadik anyaállat-populáció csak a gesztáció alatt kapott 

napi egyszer MO-t, a teljes laktáció alatt pedig napi egyszer SAL-t. Ezek utódai 

képezték a m/s jelzésű, MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett utódállat-csoportot. 

3.2 ANYAGOK, SZOFTVEREK 

A morfin-hidrokloridot (ICN Magyarország Zrt., Tiszavasvári, Magyarország), a 

naloxont (Sigma Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) és a 

metiléndioximetamfetamint (MDMA-t, Chinoin Zrt., Budapest, Magyarország) 

fiziológiás sóoldatban oldottuk fel és 0.1 ml/100g mennyiségben s.c. adagoltuk. 

Az eredmények statisztikai kiértékelése a Windows alatt futó 3.00 verziószámú és az 

5.0 próba verziójú GraphPad Prism szoftverrel (San Diego California USA, 

www.graphpad.com Copyright (c) 1994-1999 by GraphPad Software) és az Splus 6.1 

(Insightful, WA) szoftverrel történt. 

3.3 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

3.3.1 ANYAI VISELKEDÉS 

3.3.1.1 MEGFIGYELÉS 

Az anyai viselkedés (MB, maternal behaviour) megfigyeléses vizsgálatát Slamberová és 

Myers [76, 175] módosított módszere szerint végeztük. Az alábbi paramétereket 

rögzítettük öt percenként, két órán keresztül: 

1. megfigyelt (obszervált,”o”) anyai viselkedés (MBo): úgymint aktív 

utódgondozás (aktív szoptatási pozíció vagy az utód tisztogatása), passzív 

utódgondozás, fészekgondozás 

2. megfigyelt, nem anyai viselkedés (non-MBo) avagy fészken kívül bármely 

viselkedésforma: táplálék- és folyadékfelvétel, öntisztogatás/öngondozás, egyéb fészken 
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kívüli tevékenység, mint például ágaskodás, ambuláció, pihenés, alvás. Mindezek 

mellett a fészken belüli nem anyai viselkedésformák számát is rögzítettük. Amennyiben 

bármely fent felsorolt MBo vagy non-MBo a leolvasás pillanatában észlelhető volt, az 

adott paraméterre „1” pontot adtunk. A teljes MBo-ra vagy non-MBo-ra tehát 

maximálisan 24 pontot adhattunk. 

3.3.1.2 VISSZAVITELI TESZT 

A visszaviteli tesztnél (RT, retrieval test) Szintén Slamberová és Myers [76, 175] 

módosított módszerét alkalmaztuk. Az összes utódot eltávolítottuk az anya ketrecéből, 

majd öt perc elteltével öt kölyköt visszahelyeztünk a ketrec fészekkel ellentétes sarkába. 

Amennyiben az anyaállatnak kevesebb, mint öt utóda volt, a kölykök számát más 

fészekaljakból kiegészítettük. Mértük azt a latencia időt, mely alatt az anyaállat az első, 

illetve az ötödik kölyköt visszavitte a fészekbe. A mérés maximális időtartama 1200 

másodperc volt. Amennyiben egy kölyök saját erejéből visszamászott a fészekbe vagy 

az anyaállat új fészek építésébe fogott, a mérést invalidnak tekintettük, az adatsorban 

hiányzó adatként szerepelt. 

3.3.1.3 AZ ANYAI VISELKEDÉSI VIZSGÁLATOK PROTOKOLLJAI 

A kísérletek protokolljainak összefoglalását az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

3.3.1.3.1 A/1. KÍSÉRLET: AZ ANYAI VISELKEDÉS VÁLTOZÁSA A POSZTPARTUM 

IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN 

Az MB lehetséges változásait vizsgáltam a korai posztpartum időszakban (PD2-9). 

Szakirodalmi adatok alapján a PD10-13 közötti időszakban az aktív szoptatási 

pozícióban eltöltött idő illetve az anyaállatnak az utódokkal való kontaktusa csökken 

[76]. Korábbi, előzetes kísérleteink alapján az RT a fialás utáni 10-12. nap tájékán már 

nem mérhető, mivel a kölykök önállóan visszamásznak a fészekbe. Fentiek miatt az 

anyai viselkedést a laktáció korai időszakában (PD2, 3, 4, 5, 7 és 9) vizsgáltuk. Az MBo 

és non-MBo aktivitás megfigyelését 30 perccel az adott anyaállat szokásos napi 

kezelése után (SAL injekció után a SAL-csoportban és MO injekció után a MO-

csoportban) végeztük. Miután a 2 órás megfigyelés véget ért, minden egyes anyaállatot 

teszteltük a kölyök fészekbe visszavitelére. A vizsgálatokat minden nap ugyanazon az 

állatcsoporton végeztük, a SAL-csoportban 6, a MO-csoportban 7 állat volt. 
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3.3.1.3.2 A/2. KÍSÉRLET: AZ AKUT MORFIN-CHALLENGE UTÓDGONDOZÁSI 

VISELKEDÉST RONTÓ HATÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

Az MBo és non-MBo paramétereinek megfigyelését az alábbi időpontokban kezdtük: 

30 perccel, 2 órával, 4 órával és 24 órával a napi szokásos MO dózis után a MO-

csoportban; 30 perccel és 24 órával a szokásos napi SAL-adag után a SAL-csoportban. 

A SAL-csoportban a 2 órás és 4 órás megfigyelési időpontokat kihagytam, mivel a s.c. 

SAL-injekció nem befolyásolta az anyai viselkedést (a SAL-csoport állatai maximális, 

vagy közel maximális MB-pontszámokat értek el). Minden időpontot külön 

állatcsoporton mértünk. Emellett, mivel ebben a kísérletben a kezelés utáni időpont 

elsődleges fontosságú volt, a RT-t további hat anyaállat-csoporton végeztük; a szokásos 

napi MO-adag után 30 perccel, 2 órával, 4 órával és 24 órával a MO-csoportban; 30 

perccel és 24 órával a szokásos napi SAL injekció után a SAL-csoportban. Összesen 

tehát 12 állatcsoport viselkedését mértük, egy-egy csoportban 8-13 állat volt. A 

kísérleteket a fialás utáni 2., vagy a 3. napon végeztük. 

3.3.1.3.3 A/3. KÍSÉRLET: DÓZIS-HATÁS ÖSSZEFÜGGÉS ÉS A MORFIN-

ÉRZÉKENYSÉG VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A dózis-hatás összefüggés vizsgálatakor úgy a SAL-csoport, mint a MO-csoport tagjai a 

szokásos napi kezelésük helyett SAL-t illetve különböző dózisú (1, 3, 10, 20 mg/kg s.c.) 

MO-t kaptak a 2. illetve 3. posztpartum napon. Minden dózishoz külön állatcsoportokat 

használtunk (5 SAL- és 5 MO-csoport). A két órás MB megfigyelést és a RT-t külön 

állatpopulációkon végeztük, mindkét esetben 30 perccel a challenge után kezdtük. A 

SAL-csoportban 9, a MO-csoportban 8 állat volt. 

3.3.1.3.4 A/4. KÍSÉRLET: AZ AKUT NALOXON-CHALLENGE HATÁSA AZ ANYAI 

VISELKEDÉSRE 

Ebben a kísérletsorozatban az állatokat 4 csoportra (2 SAL és 2 MO) osztottuk, Az első 

sorozatban a MB megfigyelését a SAL- és MO-csoportban 30 perccel a SAL injekció 

adása után kezdődött. A SAL-t mindkét csoport tagjai a napi szokásos kezelés (SAL, 

vagy MO) helyett kapták (N=8 mindkét csoportban). 

A második sorozatban mindkét csoport anyaállatai a szokásos napi SAL- illetve MO-

adag után 24 órával 3 mg/kg NX-t kaptak. Az MB megfigyelés a NX rövid felezési 



 29

ideje miatt 10 perccel a challenge után kezdődött. A SAL-csoportban 8, a MO- 

csoportban 6 állat volt. 

Mindkét kísérletsorozatot a fialás utáni első héten végeztük. Az előző kísérletekben azt 

tapasztaltam, hogy az anyai viselkedés megfigyeléséből (MBo és non-MBo) valamint a 

visszaviteli teszten kapott eredmények hasonlóak és egymással összevethetőek. Mivel 

ezekhez a kísérletekhez meglehetősen sok állat szükséges, etikai és anyagi 

megfontolásokból RT-t az A/4 kísérletben nem végeztünk. 

3.3.1.3.5 A/5. KÍSÉRLET: AZ AKUT NALOXON-CHALLENGE HATÁSA A MORFIN 

ÁLTAL GÁTOLT ANYAI VISELKEDÉSRE 

Ehhez a kísérletsorozathoz mind a SAL-, mind a MO-állatokat 3-3 csoportba osztottuk. 

Az első SAL-csoport állatai a szokásos napi kezelésüknek megfelelően, SAL-t az első 

MO-csoport állatai a szokásos napi kezelésük helyett ugyancsak SAL-t kaptak. A 

második SAL-csoport állatai a szokásos napi kezelésük helyett MO-t, a második MO-

csoport állatai a szokásos napi kezelésüknek megfelelően ugyancsak MO-t kaptak, 

mindkét esetben 10 mg/kg dózisban. A harmadik SAL-, ill. MO-csoport tagjai a MO 

adása után 20 perccel 3 mg/kg NX-t kaptak. A megfigyelést 30 perccel a SAL, ill. MO 

adása után illetve 10 perccel a NX alkalmazása után kezdtük. A három SAL-csoport 

(N=8-9), ill., a három MO-csoport (N=7-8) vizsgálatát azonos időpontban, a fialás utáni 

első héten végeztük. RT-t az A/4 kísérletnél említett okok miatt nem végeztünk. 

1. táblázat Az A/1-5. sz. kísérletek protokolljainak összefoglalása 

A/1. kísérlet 

kezelési 

csoport 
challenge k í s é r l e t i  n a p o k  

  PD2 PD3 PD4 PD5 PD7 PD9 

SAL SAL minden nap 30 perccel a challenge (=állat saját kezelése) 

MB megfigyelés, továbbá RT a MB-megfigyelés 

végeztével 

MO 10 mg/kg MO 
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A/2. kísérlet 

kezelési 

csoport 
challenge 

 

k í s é r l e t  k e z d e t e  a  c h a l l e n g e  u t á n  

 

  30min 2h 4h 24h 

SAL SAL MB és RT - - MB és RT 

MO 10 mg/kg MO MB és RT MB és RT MB és RT MB és RT 

MB megfigyelés és RT külön állatpopulációkon, a PD2-3-n. 

A/3. kísérlet 

kezelési 

csoport 
c h a l l e n g e  

SAL SAL 1mg/kg MO 3mg/kg MO 10mg/kg MO 20mg/kg MO 

MO SAL 1mg/kg MO 3mg/kg MO 10mg/kg MO 20mg/kg MO 

Challenge 24 órával az előző napi SAL, vagy MO kezelés után, kísérlet: 30 perccel a 

challenge után, MB megfigyelés és RT külön állatpopulációkon a PD2-3-n. 

A/4 kísérlet 

kezelési csoport challenge MB megfigyelés kezdete a challenge után 

SAL 
SAL  30 min  

3 mg/kg NX 10 min 

MO 
SAL 30 min 

3 mg/kg NX. 10 min 

Challenge 24 órával az előző napi SAL, vagy MO kezelés után, RT-t nem végeztünk 

(ld. a szövegben). A kísérleteket a fialás utáni első héten végeztük. 
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A/5 kísérlet 

kezelési 

csoport 
challenge MB megfigyelés kezdete a challenge után 

SAL 

SAL 30 min 

10 mg/kg MO 30 min 

10 mg/kg MO és 20 perc múlva 

3 mg/kg NX  

30 min MO-challenge után  

(=10 min a NX-challenge után) 

MO 

SAL s.c. 30 min 

10 mg/kg MO. 30 min 

10 mg/kg MO és 20 perc múlva 

3 mg/kg NX. 

30 min MO-challenge után 

(=10 min a NX-challenge után) 

A kísérleteket a fialás utáni első héten végeztük. RT-t nem mértünk (ld. a szövegben). 

3.3.1.4 AZ ANYAI VISELKEDÉSI KÍSÉRLETEK KIÉRTÉKELÉSÉHEZ HASZNÁLT 

STATISZTIKAI MÓDSZEREK 

Az A/1. kísérlet eredményeinek kiértékelése kevert modell ANOVA-val történt, a 

kezelési faktor (MO- vagy SAL-kezelés) és ismétléses faktor (posztpartum napok, PD2, 

3, 4, 5, 7, 9) megadásával. A napok (PD) közti többszörös összehasonlítás Dunett 

módszere szerint történt, a PD2-n mért változókat hasonlítottam a többi napon 

mértekhez (PD3, 4, 5, 7, 9). 

A A/2. kísérletben Kruskal-Wallis tesztet és Dunn-poszt hoc tesztet használtam. 

Az A/3. kísérlet eredményeinek kiértékelése két szempontos ANOVA-val történt, majd 

a SAL-kezelt SAL-challenge-t kapott csoportot tekintve kontrollnak, a többszörös 

összehasonlítást Dunett-teszttel végeztem. 

Az A/4 kísérletben kétszempontos ANOVA-t, majd Newman-Keuls-poszt hoc tesztet 

használtam. 

Az A/5 kísérlet eredményeit Kruskal-Wallis-teszttel és az azt követő Dunn –poszt hoc 

teszttel analizáltam. 
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Ha a p érték 0,05-nál kisebb volt, a különbségeket statisztikailag szignifikánsnak 

minősítettem. 

3.3.2 TESTSÚLY-MÉRÉS 

Az anyaállatok testsúlyát a teljes gesztáció és laktáció alatt (GD1-PD21) heti egyszer 

mértük. A SAL-csoportban 13, a MO-csoportban 12 állat volt. Statisztika: kevert 

modell ANOVA, a kezelési faktor (MO- vagy SAL-kezelés) és ismétléses faktor 

(gesztációs és laktációs napok) megadásával. 

Az utódok testsúlyát a születés napján (PD1), majd hetente egyszer (PD7 és 14) illetve 

az elválasztás napján (PD21) mértük. A kölykök tömegét minden alomra átlagoltam, 

külön a hímekre és a nőstényekre. Egy-egy csoportban 15-15 alom átlaga szerepel. A 

statisztikai analízist kétszempontos ANOVA-val végeztük: az egyes posztnatális 

napokon az „expozíció” és a „nem” faktorok hatásait vizsgáltuk, majd Bonferroni-poszt 

hoc tesztet használtunk. 

Ha a p érték 0,05-nál kisebb volt, a különbségeket statisztikailag szignifikánsnak 

minősítettem. 

3.3.3 A DEPENDENCIA VIZSGÁLATA 

3.3.3.1 NALOXONNAL KIVÁLTOTT FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK  

3.3.3.1.1 FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK AZ ANYAÁLLATOKON 

A kísérletet 24 órával az utolsó MO dózis után, azaz az elválasztás utáni napon 

végeztük az anyaállatokon (N=7). Az állatokat a teszthelyiségbe szállítottuk, majd 60 

perccel később 10 mg/kg NX-t kaptak s.c. Tíz perc elteltével a fizikális elvonási 

tüneteket Buckett módszere [176] szerint mértük. Amennyiben a következő tünetek 

közül valamelyik megjelent, azt rögzítettük és az alábbi pontszámokat adtuk: vonaglás 

(pontszám: 3), vokalizáció (squeling) és diarrhoea (mindegyik pontszáma: 2), hallható 

fogcsattogtatás, ptosis, „vizes kutya” testrázás (wet dog shake) (mindegyik pontszáma 

1). Az így kapott pontszámokat összeadtam és elosztottam az állatok számával, a 

maximálisan adható legnagyobb pontszám így 10. Mivel NX-precipitált elvonási 

tünetek a SAL kezelt, MO-naív állatokon nem jelentkeznek, ebben a kísérletben 

értelemszerűen nincs kontroll csoport. Ez a módszer leíró jellegű, statisztikai analízist 
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nem végeztünk, az eredmények értékelésekor a kapott pontszámot a maximálisan 

kiváltható 10-es pontszámhoz hasonlítottam. 

3.3.3.1.2 FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK AZ UTÓDÁLLATOKON 

A kísérleteket a m/m-utódállat csoporton az elválasztás előtt (PD19) végeztük, a 

módszer megegyezett az anyaállatokon leírtakkal. 7 hím és 7 nőstény állatot figyeltünk 

meg. NX precipitált elvonási kísérleteket a s/m- és m/s-csoport állatain nem végeztünk, 

mivel az erőteljesebb perinatális MO-expozíciós csoportban is igen enyhe fizikális 

elvonási tünetek jelentek meg, a s/s-csoport állatain pedig értelemszerűen nem 

mérhetőek a MO-elvonási tünetei (ld. előző bekezdés). 

3.3.4 LOKOMOTOROS AKTIVITÁS VIZSGÁLATA 

A lokomotoros aktivitást a „CONDUCTA” (Experimetria Kft., Budapest) 

mozgásanalizáló készülékben vizsgáltuk. A külön helyiségben elhelyezett készülék 

három, egyenként 40x50x50 cm–es, fekete tesztkompartmentből áll. Az állatok 

mozgását több sorban sűrűn elhelyezett infravörös diódák detektálják, egy 

kompartmentben egyszerre egy állat tartózkodik, a készülékkel így egyszerre három 

állat lokomotoros aktivitását lehet rögzíteni és megfigyelni, egymástól teljesen 

elkülönítve. A horizontális (ambuláció) és függőleges (ágaskodás) irányú 

mozgásformákkal eltöltött időt mindegyik tesztkörnyezetben egyedileg lehet detektálni. 

3.3.4.1 A KERESŐ-KUTATÓ (OPEN-FIELD) AKTIVITÁS, ILL. AZ ADAPTÁCIÓS 

KÉPESSÉG VIZSGÁLATA AZ UTÓDÁLLATOKON 

Az új környezet a patkány számára a kereső-kutató viselkedés erős motivációja. A 

kísérlet kezdetekor az állatok motoros aktivitása (horizontális és vertikális) élénk, a 

szakirodalom ezt a viselkedést open field (nyitott porond) aktivitásnak nevezi. Ez az 

intenzív lokomotoros aktivitás az idő múlásával (a kereső/kutató aktivitás 

lecsengésével, az új környezethez való alkalmazkodással párhuzamosan) fokozatosan 

csökken, 10-20 perc múlva a spontán aktivitás minimális. Amennyiben ez mégsem így 

történik és a kereső-kutató aktivitás lecsengése időben eltolódik, az az alkalmazkodás 

képességének csökkenésére utal. 

A vizsgálat során az állatokat, függetlenül a korábbi expozíciótól minden esetben SAL-

nal kezeltük, majd 30 perc múlva egyenként egy-egy tesztkompartmentbe helyeztük. A 
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mérést azonnal kezdtük, 40 percen keresztül, 10 perces időintervallumokra osztva 

végeztük. A megfigyelés első 10 percét, az intenzív kereső-kutató aktivitás, az open-

field teszt idejét a későbbiekben külön paraméterként kezeltem. A további 30 perc pedig 

az új környezethez történő alkalmazkodás, a habituáció mérésére szolgált. Mivel a 

kontroll állatok vizsgálatakor a lokomotoros aktivitás az idő előrehaladtával csökken, a 

habituációt az időintervallumonkénti (10 percenkénti) aktivitás összehasonlításával 

vizsgáljuk. A megfigyelés ideje alatt fenntartott fokozott aktivitás rosszabb habituációs 

készséget jelez. 

3.3.4.1.1 A KERESŐ-KUTATÓ AKTIVITÁSI VIZSGÁLATOK, ILL. AZ ADAPTÁCIÓS 

KÉPESSÉG VIZSGÁLATÁNAK PROTOKOLLJA 

Az U/1. kísérletben az elválasztás utáni második napon (PD23) illetve másik 

állatcsoportokban a késői pubertás korban (PD42) vizsgáltuk a s/s és a m/m utódállat-

csoport open-field aktivitását és a habituáció ideje alatti lokomotoros aktivitását. 

Mindegyik hím és nőstény expozíciós csoportban 9-9 állat volt. 

Az U/2. kísérletben ugyanezen paramétereket vizsgáltuk (open-field aktivitás és 

habituáció) az elválasztás utáni második napon (PD23). A hím s/s csoportban 9, a hím 

m/s csoportban 11, a hím s/m csoportban 6 állat volt. A nőstény csoportok elemszámai: 

s/s=7, m/s=9, s/m=8 állat. Az U/1 kísérletben azt tapasztaltam, hogy az open-field-

aktivitásban sem a PD23-n sem a PD42-n nem volt különbség az expozíciós csoportok 

között. Mivel az U/2 kísérletben a PD23-n szintén nem különbözött az expozíciós 

csoportok open-field aktivitása, etikai és anyagi megfontolásokból a PD42-n az U/2 

kísérletben az open-field aktivitást már nem vizsgáltuk. 

3.3.4.2 NALOXON-ADÁS UTÁNI LOKOMOTOROS AKTIVITÁS VIZSGÁLATA 

Morfin-dependens patkányban a lokomotoros aktivitás csökkenése „pszichés” 

viselkedési elvonási tünetnek tekinthető, amely NX-nal precipitálható. 

3.3.4.2.1 NALOXON-PRECIPITÁLT LOKOMOTOROS AKTIVITÁS VÁLTOZÁS 

VIZSGÁLATA AZ ANYAÁLLATOKBAN. 

A teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal illetve SAL-nal kezelt anyaállatok az utolsó 

kezelésük után 24 órával 10 mg/kg s.c. NX-t kaptak, majd 10 perc múlva egyesével 
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behelyeztük őket a motiméterbe. A mérést habituáció nélkül, azonnal elkezdtük és 40 

percig végeztük. Egy-egy csoportban 9 állat volt. 

3.3.4.2.2 NALOXON-PRECIPITÁLT LOKOMOTOROS AKTIVITÁS VÁLTOZÁS 

VIZSGÁLATA AZ UTÓDÁLLATOKBAN. 

A teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal illetve SAL-nal kezelt anyaállatok hím, ill., 

nőstény utódai (s/s és m/m csoportok) elválasztásuk után 24 órával (PD22) 10 mg/kg 

s.c. NX-t kaptak, majd a mérés az előzőekben említett móddal teljesen azonosan történt. 

Egy-egy csoportban 9 állat volt. NX-precipitált lokomotoros aktivitási kísérleteket a 

s/m- és m/s-csoport állatain nem végeztünk, mivel az erőteljesebb perinatális MO-

expozíciós csoportban is igen enyhe fizikális elvonási tünetek jelentek meg és 

„pszichés” elvonásra utaló jeleket az általunk elvégzett tesztekben nem detektáltunk. 

3.3.4.3 A LOKOMOTOROS AKTIVITÁS VIZSGÁLATÁBAN HASZNÁLT STATISZTIKAI 

MÓDSZEREK 

Az open-field aktivitást kétszempontos ANOVA-val elemeztem, a két faktor a „nem” és 

az „expozíció” volt. A poszt hoc tesztet Bonferroni módszere alapján végeztem. 

A habituáció statisztikai elemzését kevert modell ANOVA-val végeztem az „expozíció” 

faktor, és az ismételt mérésű faktor, azaz a 10 perces „megfigyelési periódusok” hatását 

nemenként vizsgáltam. Poszt-hoc tesztként Bonferroni tesztet alkalmaztam, a 

csoportokat periódusonként összehasonlítva. 

Az anyaállatokon végzett NX által indukált lokomotoros aktivitás elemzéskor a 

regisztrált paraméterek közti különbségeket Mann-Whitney U-teszttel vizsgáltam. 

Az utódállatokon végzett NX-precipitált lokomotoros aktivitási kísérletek 

eredményeinek kiértékelésekor kétszempontos ANOVA-t és Bonferroni-poszt hoc 

tesztet használtam. A két faktor az „expozíció” és a „nem” voltak. 

Ha a p érték 0,05-nál kisebb volt, a különbségeket statisztikailag szignifikánsnak 

tekintettem. 

3.3.5 EMELT KERESZTPALLÓ-TESZT 

Az EPM a szorongás szintjének és szorongásoldók hatásának tesztelésére alkalmazott 

módszer rágcsálókban. A kísérleti állat viselkedését a tesztkörnyezetben a terep 
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felderítésének motiváló ereje és a világos, nyitott területek iránti averzió konfliktusa 

határozza meg [177]. A készülék két, egymásra merőleges keresztpallóból áll, amely a 

padlótól 70 cm-es magasságban helyezkedik el. Két, egymással szemben levő 50x15 

cm-es kar nyitott, kettő, szintén egymással szemközti 50x15 cm-es kar pedig zárt: 40 

cm magas fallal határolt, a centrális rész 15x15 cm-es. A készülék különálló, elsötétített 

laboratóriumban áll, mindegyik kar külön megvilágított.  

Az EPM alkalmas opioid-dependens állatokon NX-precipitálta elvonási tünetek 

mérésére is [88, 89]. 

3.3.5.1 AZ EMELT KERESZTPALLÓ TESZT PROTOKOLLJA AZ ANYAÁLLATOKON. 

Az EPM-t az anyaállatokon az elválasztás utáni napon végeztük. Mind a SAL-, mind a 

MO-csoport 10 mg/kg s.c. NX-t kapott az utolsó MO- (vagy SAL-) adagjuk után 24 

órával. Öt perc elteltével a készülék centrális részére helyeztük őket egyenként, majd 

azonnal elkezdtük az 5 percig tartó megfigyelést. A mérés során az alábbi paramétereket 

regisztráltuk: a nyitott karba történő belépések száma, bármely karba történő belépések 

száma, valamint a nyitott karban eltöltött idő. Mindegyik csoportban 8 állat volt. 

Mivel az anyaállatok esetében a NX-adását követő lokomotoros aktivitási teszt és a NX-

adását követő EPM-teszt konzisztens eredményt adott, és az U/1 kísérlet m/m-

utódállatain „pszichés” elvonásra utaló jelet nem tudtunk kimutatni, ezért EPM-tesztet 

az utódokon anyagi és etikai megfontolásokból nem végeztünk. 

3.3.5.2 AZ EMELT KERESZTPALLÓ TESZT EREDMÉNYEINEK STATISZTIKAI 

ANALÍZISE 

Az anyaállatokon végzett kísérletek elemzésekor a mért idők vagy belépések száma 

közti különbségeket Mann-Whitney U-teszttel vizsgáltam. 

Ha a p érték 0,05-nál kisebb volt, a különbségeket statisztikailag szignifikánsnak 

minősítettem. 
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3.3.6 KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA ÉS KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ 

VIZSGÁLATA AZ ANYAÁLLATOKBAN ÉS AZ UTÓDOKBAN 

3.3.6.1 KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA 

A CPP általánosan használt teszt a kísérleti szerek megerősítő hatásának és az abúzus 

iránti vulnerabilitásnak kimutatására. Carboni és munkatársai módszerét használtuk 

[117]. Az izolált, sötét szobában elhelyezett készülék két azonos méretű (38 x 32 x 30 

cm) dobozfélből áll, melyek guillotine-ajtóval szeparálhatók. Az egyik dobozfél fehér 

falú és 40 W-os izzóval mesterségesen megvilágított, a másik szürke falú, nem 

megvilágított. Előzetes méréseink alapján az állatok a sötét kompartmentet preferálják, 

a megfigyelési időnek körülbelül 95%-át a sötét dobozfélben töltik. 

A kísérlet 8 egymást követő napon zajlik a következők szerint: prekondícionálási 

periódus (3 nap): az állatokat 2 napig napi 15 percre behelyezzük a készülékbe, az ajtó 

nyitva áll, az állatok a két kompartment között szabadon mozoghatnak. A harmadik 

napon megmérjük, hogy a 15 perces megfigyelési időből mennyit tölt az állat a fehér, 

megvilágított (és általában nem kedvelt) dobozfélben. Kondícionálási periódus (4 

nap). A kondícionálás idején a guillotine-ajtó zárva van, a két dobozfél között az állat 

nem tud közlekedni. Először minden állat SAL injekció kap, majd 30 perc múlva 60 

percre a szürke falú dobozfélbe kerül. 4 óra elteltével a vizsgálni kívánt vegyületet 

adagoljuk, 30 perccel később az állatot újabb 60 percre a fehér falú, megvilágított 

dobozfélbe helyezzük. Ezt a kezelési sémát ismételjük 4 napon keresztül. 

Kondícionálás utáni mérés: a 8. napon az állat semmilyen kezelést nem kap. Nyitott 

ajtó mellett mérjük, hogy a 15 perces megfigyelési időből mennyit tölt az állat a fehér, 

megvilágított dobozfélben. A nem preferált világos dobozfélben a kondícionálás után és 

előtt eltöltött időtartam-különbség (Δt) utal a helypreferencia megváltozására. 

3.3.6.1.1 MORFIN-INDUKÁLTA HELYPREFERENCIA-TESZT PROTOKOLLJA AZ 

ANYAÁLLATOKON 

Az anyaállatokon a CPP kísérletet az elválasztás utáni napon kezdtük, a kondícionálást 

3 mg/kg s.c. MO-nal végeztük az utolsó MO- (vagy SAL-) adagjuk után 24 órával. A 

SAL- és MO-csoportban is 8-8 állat volt. 

3.3.6.1.2 MORFIN-INDUKÁLTA HELYPREFERENCIA TESZT PROTOKOLLJA AZ 

UTÓDÁLLATOKON 
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Az U/1. kísérletben az utódállatok kondícionálását 1 illetve 3 mg/kg s.c. MO-nal 

végeztük. A m/m utódállat-csoport abúzus iránti vulnerabilitását azok felnőtt korában 

(PD90-120) a s/s csoportéhoz hasonlítottuk. Mindegyik csoportban 8-8 állat volt. 

Az U/2. kísérletben ugyanebben az időszakban a MO-expozíciónak csak posztnatálisan 

kitett s/m csoport és a MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett m/s csoport abúzus 

iránti szenzitivitását hasonlítottuk össze 3 mg/kg MO-nal történt kondícionálás után. 

Mindegyik csoportban 8-8 állat volt. 

3.3.6.1.3 MDMA-INDUKÁLTA HELYPREFERENCIA-TESZT PROTOKOLLJA AZ 

UTÓDÁLLATOKON 

Az U/1. kísérletben az utódállatok kondícionálását 1 mg/kg s.c. MDMA-val végeztük. 

A m/m utódállat-csoport abúzus iránti vulnerabilitását azok felnőtt korában (PD90-120) 

a s/s csoportéhoz hasonlítottuk. A hím m/m-csoportban 7, a többi három csoportban 

(hím s/s és a nőstény csoportok) 8-8 állat volt. 

3.3.6.2 KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ VIZSGÁLATA AZ ANYAÁLLATOKBAN ÉS AZ 

UTÓDOKBAN 

3.3.6.2.1 KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ 

A CPA kísérleteket az opioid elvonás motivációs tüneteinek (negatív megerősítés) 

vizsgálata céljából, a CPP-hez használt boxban, ahhoz hasonló módszerrel végeztük. A 

különbség, hogy ilyenkor az állat a SAL kezelés után kerül a nem kedvelt fehér 

boxfélbe és 4 órával később, az averzióra vizsgált anyaggal történt kezelés után a 

preferált szürke boxfélbe. Ez esetben a preferált szürke dobozfélben a kondícionálás 

után és előtt eltöltött időtartam-különbség (Δt) utal a helypreferencia megváltozására, 

azaz az averzió kialakulására. 

3.3.6.2.2 NALOXON-INDUKÁLTA HELYAVERZIÓ-TESZT PROTOKOLLJA AZ 

ANYAÁLLATOKON 

Az anyaállatokon a CPA kísérletet az elválasztás utáni napon kezdtük, az anyaállat 

utolsó MO- (vagy SAL-) adagja után 24 órával. A kondícionálás 10 mg/kg s.c. NX-nal 

történt, a SAL-csoportban 7, a MO-csoportban 8 állat volt. 

3.3.6.2.3 NALOXON-INDUKÁLTA HELYAVERZIÓ-TESZT PROTOKOLLJA AZ 

UTÓDÁLLATOKON. 
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Az U/1 utódállatokon az anyaállatoknál leírt módon végeztük a CPP-kísérletet a PD90-

n. Mindegyik csoportban 8-8 állat volt. 

3.3.6.3 A KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA ÉS HELYAVERZIÓ KÍSÉRLETEKNÉL 

HASZNÁLT STATISZTIKAI MÓDSZEREK 

Az anyaállatokon végzett CPP és CPA kísérletek eredményeit Mann-Whitney-U-teszttel 

analizáltam. 

Az U/1 utódállatokon végzett MO-indukálta CPP-kísérletben az analízist nemenként 

végeztem, az „expozíció” és a „kondícionáláshoz használt dózis” faktorok hatásait 

kétszempontos ANOVA-val és Bonferroni-poszt hoc teszttel vizsgáltam. Az U/2 

utódállatokon végzett MO-indukálta CPP kísérletben és az U/1 utódállatokon végzett 

MDMA-indukálta CPP-kísérletben és a CPA-kísérletben kétszempontos ANOVA-t és 

Bonferroni-poszt hoc tesztet használtam. A két faktor az „expozíció” és a „nem” voltak. 

Ha a p érték 0,05-nál kisebb volt, a kapott különbségeket statisztikailag szignifikánsnak 

tekintettem. 

3.3.7 ANTINOCICEPTÍV TESZT 

A vegyületek fájdalomcsillapító hatását patkány tail-flick teszten mértük [178]. A 

módszer lényege, hogy az állat farkát belehelyezzük egy vájatba, amely fölött egy 

lámpa és egy lencse található. A gép bekapcsolásakor az állat farkát intenzív, fókuszált 

hővel sugározzuk, amikor az állat fájdalmat érez, elrántja a farkát. Ekkor egy fotocella 

kikapcsolja a hő- és fénysugarat, az idő, amíg az állat a farkát a vályúban tartotta (tail-

flick latencia) a kijelzőről leolvasható. 

A kísérlet során először megmértük az alapértéket, majd ugyanazon az állaton a MO s.c. 

adása után 30 perccel ismét megmértük a tail-flick latenciát. Azokat az állatokat, 

amelyeknél 4 másodpercnél hosszabb alap latenciaidőt mértünk, kizártuk a kísérletből. 

A szövetsérülést elkerülendő, a teszt cut-off értékét 8 másodpercben határoztuk meg. Az 

antinociceptív hatást, mint maximális lehetséges hatás %-át MPE% értékkel 

jellemeztük: MPE% =(T′ −T0)/(cut-off−T0)×100%. 

3.3.7.1 AZ ANTINOCICEPTÍV VIZSGÁLATOK PROTOKOLLJAI AZ ANYAÁLLATOKON. 

Antinociceptív tesztet az anyaállatokon az elválasztás utáni napon az utolsó MO- (vagy 

SAL-) adag után 24 óra múlva kezdtük. A dózis-hatás összefüggést három-három MO 



 40

dózissal vizsgáltuk: 1,5-3-6 mg/kg s.c. MO-t kaptak a naív állatok, a MO-nal kezelt 

állatok pedig (a korábbi tapasztalatok alapján) nagyobb, 3-6-12 mg/kg s.c. MO-t kaptak. 

3.3.7.2 AZ ANTINOCICEPTÍV VIZSGÁLATOK PROTOKOLLJAI AZ UTÓDÁLLATOKON. 

Az U/1. kísérletben a teljes perinatális időszakban SAL-nal illetve MO-kezelt 

anyaállatok utódain (s/s illetve m/m csoport) az elválasztás utáni 3. napon (PD23) és 

felnőtt korukban (PD90) vizsgáltuk a MO antinociceptív hatását. A MO-naív hím 

állatoknál (hím s/s-csoport) 0,75; 1,5 és 3 mg/kg s.c. dózis-sort, illetve MO-

expozíciónak kitett hím illetve a naív és MO-expozíciónak kitett nőstény utódállatokon 

(hím m/m-csoport illetve mindkét nőstény csoport) 1,5; 3 és 6 mg/kg s.c. dózis-sort 

alkalmaztunk. 

Az U/2. kísérletben a csak a gesztáció alatt (m/s csoport), illetve csak a laktáció alatt 

(s/m csoport) MO-kezelt anyaállatok utódain, valamint a kontroll állatokon (s/s csoport) 

a 24. posztnatális napon végeztük a mérést. A nőstény s/s-csoportot a kisebb MO dózis-

sorral teszteltük (0,75; 1,5 és 3 mg/kg s.c.), a többi nőstény csoport és az összes hím 

csoport a nagyobb dózis-sort kapta (1,5; 3 és 6 mg/kg s.c.). 

3.3.7.3 STATISZTIKAI ANALÍZIS AZ ANTINOCICEPTÍV TESZTBEN 

Kettes alapú féllogaritmikus skálán a transzformált adatpontokra egyenest illesztettem, 

az ED50 értékeket és azok 95% konfidencia-intervallumát nemlineáris regresszióval 

számítottam ki. Amennyiben az ED50 értékek megbízhatósági tartománya átfedett, úgy 

tekintettem, hogy jelentős tolerancia nem alakult ki a MO-kezelés hatására. Egy-egy 

MO dózishoz 5 állatot használtunk, tehát egy görbéhez 15 állatot alkalmaztunk. 

Az utódállat-kísérletekben a tail-flick teszt eredményeit a regresszió analízis után egyes 

kiválasztott dózisokra ANOVA-val is összehasonlítottam. Ha a kapott p érték 0,05-nál 

kisebb volt, a különbségeket statisztikailag szignifikánsnak minősítettem. 
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4  E R E D M É N Y E K  

4.1 AZ ANYAÁLLATOKON VÉGZETT KÍSÉRLETEK 

4.1.1 AZ ANYAÁLLATOK TESTSÚLYÁNAK VÁLTOZÁSA 

A SAL- és MO- csoport állatainak testsúlyai között, mint azt a 2. táblázat mutatja, sem 

a gesztáció sem a laktáció alatt nem volt különbség. 

2. táblázat A SAL- és MO-kezelt anyaállatok testsúlyának változása a gesztáció 1. 

napjától (GD1) a 14. posztpartum napig (PD14) 

A táblázatban szereplő adatok az anyaállatok testsúlyának átlagértékei és az átlagok 

hibája (S.E.M.) grammban (g) megadva. 

 GD1 GD7 GD14 GD21/PD1 PD7 PD14 

SAL 

(N=13) 

211,9±1,8 231,5±3,4 281,9±5,4 335,4±4,7 373,8±6,6 325,8±3,8 

MO 

(N=12) 

211,3±3,48 231,3±3,9 284,2±4,3 336,3±3,6 372,5±2,4 322,1±3,4 

 

4.1.2 ANYAI VISELKEDÉS 

4.1.2.1 AZ ANYAI VISELKEDÉS VÁLTOZÁSA A POSZTPARTUM IDŐ (PD2-9) 

FÜGGVÉNYÉBEN (A/1. KÍSÉRLET) 

A MO-kezelés (mint kezelési faktor) az MBo-t szignifikánsan csökkentette (F(1;11)= 

30,27; p=0,0002), a non-MBo-t (F(1;11)= 27,17; p=0,0003) és a visszaviteli teszten az 

1. utód visszaviteléig eltelt időt szignifikánsan (F(1;11)= 55,42; p=0,00001) növelte, az 

5. utód visszaviteléig mért latenciák tekintetében nem volt különbség. 

A posztpartum napok hatása (mint ismételt mérésű faktor) szignifikáns volt a MBo-ra 

(F(1;63)= 6,76; p=0.01) és a non-MBo-ra (F(1;63)= 4,06; p=0,05), a RT-re nem. A 

SAL-csoporton belül a napok között végzett többszörös összehasonlítás során a PD2 és 

a PD3 között jelentősen különbözött az MBo-pontszámok átlagértéke (d= 6,33; p<0,05). 

A MO-csoporton belül elvégzett ugyanilyen összehasonlítás ugyanakkor nem jelezett a 

napok között különbséget. A non-MBo pontszámok nem különböztek statisztikailag 

szignifikáns mértékben a különböző napokon, akár a SAL- akár a MO-csoporton belül 
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hasonlítottuk össze a napok hatását. A faktorok közötti interakció egyik paraméter 

esetében sem volt szignifikáns. (1. ábra) 
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1. ábra Az anyai viselkedés változása a posztpartum idő függvényében 

Üres oszlop: SAL-csoport (N=6), bordó oszlop: MO-csoport (N=7). 

A pontszámok (MBo, non-MBo) átlaga illetve az utódok visszaviteléig mért idő (RT) 

átlaga másodpercben (s) megadva és az átlagok hibája (S.E.M.).  

* p<0,05 a 2. naphoz viszonyítva (ANOVA, kevert modell; többszörös 

összehasonlítás: Dunnett-teszt). 

4.1.2.2 A MORFIN-CHALLENGE ANYAI VISELKEDÉST GÁTLÓ HATÁSÁNAK 

IDŐTARTAMA (A/2. KÍSÉRLET) 

A MO-csoportban a MO-challenge után 30 perccel valamint 2 órával elkezdett 

megfigyelések során az MBo szignifikánsan csökkent (a rang-szám különbségek: d= 

30,84; p<0,001 a 30 perces értékekre és d= 22,23; p<0,01; a 2 órás értékekre), míg a 

non-MBo szignifikánsan nőtt (d= 30,04; p<0,001 a 30 perces értékekre és d= 21,81; 

p<0,01 a 2 órás értékekre). 
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A visszaviteli teszten hasonló eredményeket kaptunk: a kezelés után 30 perccel az MO-

csoport anyaállatainál a latencia hosszabb volt, mint a SAL-csoport anyaállatainál (d= 

19,61; p<0,001 az 1. kölyökre és d= 23,00; p<0,05 az 5. kölyökre). Jóllehet a 

visszaviteli teszten a 2 órás értékek a SAL –és MO-csoportban numerikusan nagyobb 

mértékben különböztek (rangszám-különbségeik d= 16,26 az 1. kölyök visszaviteléig, 

és d= 16,75 az 5. kölyök visszaviteléig mért latenciákra), ezek a különbségek nem 

voltak statisztikailag szignifikánsak. 

A kezelések után 24 órával a SAL-és MO-csoport egyik paraméterben sem különbözött 

egymástól. (2. ábra) 
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2. ábra Az akut MO-challenge hatása az anyai viselkedésre (PD2-3) 

Üres oszlopok: SAL-csoportok (N=8-10), challenge: SAL, bordó oszlopok: MO-

csoportok (N=8-13), challenge: MO. 

A pontszámok (MBo, non-MBo) illetve RT időtartamok (s) átlagértékei és az átlag 

hibája. 
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*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 a SAL 30 min csoporthoz viszonyítva (Kruskal-Wallis-

teszt, Dunn-poszt hoc teszt). 

4.1.2.3 A MORFIN ANYAI VISELKEDÉSRE KIFEJTETT HATÁSÁNAK DÓZIS-HATÁS 

ÖSSZEFÜGGÉSE (A/3. KÍSÉRLET) 

Mint azt a 3. ábra is mutatja, a MO-kezelés a SAL-csoportban és a MO-csoportban is 

dózisfüggően gátolta az anyai viselkedést. 

A kezelési faktor (perinatális SAL- vagy MO-kezelés) hatása jelentősen különböző volt 

az MBo pontszámait tekintve (F(1;74)= 4,62; p<0,05) és a non-MBo pontszámain 

mérve is (F(1;74)= 4,73; p<0,05). 

Az akut MO-adás (0-1-3-10-20 mg/kg s.c. MO-challenge) hatása az összes megfigyelt 

illetve mért paraméteren szignifikáns volt az MBo-nál (F(4;74)= 29,16 a non-MBo-nál 

F(4,74)= 30,61, a visszaviteli teszten az 1. utódnál mért latencián F(4;76)= 31,66 és az 

5. utódnál mért latencián F(4;69)= 51,19; mindegyik mérésnél p<0,0001). 

A poszt hoc teszt alapján a 10 és 20 mg/kg s.c. MO-challenge az anyai viselkedés 

szignifikáns romlását okozta mindkét kezelési csoportban, az összes paraméteren (MBo, 

non-MBo, 1. és 5. RT; p<0,001). 

A SAL-csoporton belül, a SAL-, versus 10 illetve 20 mg/kg MO-kezelést kapott 

állatokban az átlagértékek különbsége sorrendben a 10 illetve 20 mg/kg-ra: 10,67 (SAL 

vs. 10 mg/kg MO) 16,56 (SAL vs. 20 mg/kg MO) az MBo paraméteren; 10,44 (SAL vs. 

10 mg/kg MO) illetve 16,39 (SAL vs. 20 mg/kg MO) a non-MBo paraméteren; 645,4s 

(SAL vs. 10 mg/kg MO) illetve 1192s (SAL vs. 20 mg/kg MO) az 1. utód visszaviteléig 

mért latencián; 1054s (SAL vs. 10 mg/kg MO) illetve 1054s (SAL vs. 20 mg/kg MO) az 

5. utód visszaviteléig mért latencián. 

A MO-csoportban, a SAL-kezelt és SAL-challenge-t kapott állatok paramétereit a 10 

illetve 20 mg/kg MO-challenge-ben részesült állatok paramétereit összehasonlítva az 

átlagok különbségei sorrendben a 10 illetve 20 mg/kg MO dózisokra a következők: 

12,18 (SAL vs. 10 mg/kg MO) illetve 18,43 (SAL vs. 20 mg/kg MO) az MBo 

paraméteren mérve; 12,14 (SAL vs. 10 mg/kg MO) illetve 18.76 (SAL vs. 20 mg/kg 

MO) a non-MBo paraméteren;. 700,4s (SAL vs. 10 mg/kg MO) illetve 1061s (SAL vs. 
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20 mg/kg MO) az 1. utód visszaviteléig mért latencián; 950.9s (SAL vs. 10 mg/kg MO) 

illetve 1054s (SAL vs. 20 mg/kg MO) az 5. utód visszaviteléig mért latencián. 

Fentieken túlmenően, a MO-csoportban a 3 mg/kg MO-challenge statisztikailag 

szignifikánsan csökkentette az MBo pontszámokat (d= 7,06; p<0,05) és növelte az 5. 

kölyök visszaviteléig mért latenciát (d=531,4s; 95%; p<0,001) a SAL-csoport, SAL-

challenge-t kapott anyaállatokhoz viszonyítva. A SAL-csoportban a 3 mg/kg s.c. MO-

challenge egyik paraméteren mérve sem rontotta az anyai viselkedést. 

A két faktor („kezelési” faktor és „challenge” faktor közötti interakció nem volt 

szignifikáns. 
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3. ábra Az akut MO-adás (challenge) dózis-hatás összefüggése anyai viselkedés 

tekintetében SAL- és MO-kezelt anyaállatokban (PD2-3) 

Üres oszlop: SAL-csoport (N=9), bordó oszlop: MO-csoport (N=8).  

A pontszámok (MBo, non-MBo) átlaga illetve az utódok visszaviteléig mért idő (RT) 

átlaga másodpercben (s) megadva és az átlagok hibája (S.E.M.). 

*p<0,05; ***p<0,001 (kétszempontos ANOVA, Dunnett-poszt hoc teszt). 

4.1.2.4 A NALOXON-CHALLENGE HATÁSA AZ ANYAI VISELKEDÉSRE (A/4. 

KÍSÉRLET) 

A 4. ábra mutatja, hogy a 3 mg/kg NX challenge a MO-csoportban az anyai viselkedést 

rontotta, míg a SAL-csoportban nem. 
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Az MBo paraméteren a „kezelési” faktor hatása (azaz a perinatális SAL- vagy MO-

kezelés) szignifikáns volt (F(1;27)= 10,52; p<0,01), A poszt hoc teszt szerint a NX-t 

kapott SAL- és MO-csoportok átlagpontszámainak különbsége szignifikáns volt 

(SAL/NX vs. MO/NX d=5,622; p<0,05); a SAL-kezelt, SAL-challenge-t kapott 

valamint a MO-kezelt, NX-challenge-t kapott csoportok átlagpontszámai úgyszintén 

szignifikánsan különböztek (SAL/SAL vs. MO/NX d=5.00; p<0,05). 

A non-MBo paraméteren mérve szintén jelentős hatása volt a „kezelés” szempontnak 

(F(1;27)=11,60; p<0,01). A NX-adás itt is csak a MO-csoportban növelte meg 

szignifikánsan a non-MBo pontszámokat. A poszt hoc-teszt alapján a NX-challenge-t 

kapott SAL- és MO-csoportok átlagpontszámai szignifikánsan különböztek (SAL/NX 

vs. MO/NX d=5,875; p< 0,05), a SAL-kezelt, SAL-challenge-t kapott valamint a MO-

kezelt, NX-challenge-t kapott csoportok átlagpontszámainak különbsége is szignifikáns 

volt (SAL/SAL vs. MO/NX d=5.37; p<0,05). 

Visszaviteli tesztet az A/4 kísérletben nem végeztünk (ld. módszereknél). 
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4. ábra Az anyai viselkedés NX (3 mg/kg) challenge után (1. posztpartum hét) 

SAL/SAL-csoport N=8, SAL/NX-csoport N=8, MO/SAL-csoport N=8, MO/NX-csoport 

N=6. 

A pontszámok (MBo, non-MBo) átlagértékeit és az átlag hibáját tüntettem fel. 

*p<0,05. (kétszempontos ANOVA, Newman-Keuls-poszt hoc teszt). 
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4.1.2.5 A NALOXON HATÁSA A MORFIN ÁLTAL GÁTOLT ANYAI VISELKEDÉSRE (A/5. 

KÍSÉRLET) 

Az előző kísérletekhez hasonlóan (A/1., 2., 3.) a SAL-csoportban az akut MO-challenge 

erőteljesen rontotta az MBo-t (Kruskal-Wallis-H= 14,39; p<0,001) és növelte a non-

MBo pontszámot (H= 15,42; p<0,001). A NX (3 mg/kg s.c.) MO hatását teljes 

mértékben antagonizálta a (5. ábra). 

Visszaviteli tesztet az A/5 kísérletben nem végeztünk (ld. Módszereknél). 
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5. ábra A MO (10 mg/kg) anyai viselkedést gátló hatásának antagonizálhatósága 

NX-nal (3 mg/kg) a SAL-csoportban (1. posztpartum hét) 

SAL-challenge csoport N=9, MO-challenge csoport N=8, MO+NX-challenge csoport 

N=9. 

A pontszámok átlagértékeit és az átlag hibáját ábrázoltam.  

***p<0,001 (Kruskal-Wallis-teszt, Dunn-poszt hoc teszt). 

A MO-csoportban a MO-challenge szintén rontotta a MBo-t (H= 10,44; p<0,01 (a poszt 

hoc teszt szerint SAL vs. MO-challenge rangszámok különbségei d= 10,03; p<0,01) és 

növelte a non-MBo pontszámot (H= 10,76; p<0,01; a poszt hoc teszt szerint SAL- vs. 

MO-challenge rangszámok különbségei d= 9,866; p<0,05). Ebben a csoportban a NX 

sem a MBo paraméteren (d= 8,241; p<0,05) sem a non-MBo paraméteren (d= 8.795; 

p<0,05) nem antagonizálta teljesen a MO hatását. (6. ábra) 
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6. ábra A MO (10 mg/kg) anyai viselkedést gátló hatásának antagonizálhatósága 

NX-nal (3 mg/kg) a MO-csoportban (1.posztpartum hét) 

SAL-challenge csoport N=8, MO-challenge csoport N=7,MO+NX-challenge csoport 

N=7. 

A pontszámok átlagértékei és az átlag hibáját ábrázoltam.  

*p<0,05; **p<0,01 (Kruskal-Wallis-teszt, Dunn-poszt hoc teszt). 

4.1.3 AZ ANYAÁLLATOKON VÉGZETT NALOXON-PRECIPITÁLT ELVONÁSI 

KÍSÉRLETEK  

4.1.3.1 FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK 

Az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze. A MO-csoport anyaállataiban a 10 mg/kg 

dózisú NX csupán enyhe fizikális elvonási tüneteket precipitált: a 7 állatra számolt 

pontszám 1,86 volt, szemben a maximálisan lehetséges 10-el. NX precipitációt a SAL-

csoport állatain értelemszerűen nem végeztünk. 
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3. táblázat Fizikális elvonási tünetek anyaállatokon Buckett módszere [176] szerint 

mérve (PD22) 

MO elvonási tünet (pontszám) Pontszám/7 állat 

vonaglás (3) 0/7 

vokalizáció (squealing) (2) 4/7 

diarrhoea (2) 4/7 

hallható fogcsattogtatás (1) 1/7 

ptózis (1) 1/7 

“vizes kutya” (wet dog shake) (1) 3/7 

átlag 1,86 (13/7) 

 

4.1.3.2 „PSZICHÉS” ELVONÁSI TÜNETEK 

4.1.3.2.1 LOKOMOTOROS AKTIVITÁS NX ADÁSÁT KÖVETŐEN 

Amint a 4. táblázat mutatja, 10 mg/kg NX adását követően a SAL- és MO-csoport 

között a lokomotoros aktivitásban nem volt különbség. 

4. táblázat Az anyaállatok lokomotoros aktivitása NX (10 mg/kg) adását követően 

(PD22) 

Az ágaskodással ill. ambulációval töltött teljes időtartamok (s) átlagértékeit és az 

átlagok hibáit adtam meg. 

kezelési csoport ágaskodással töltött idő (s) ambulációval töltött idő (s) 

SAL (N=9) 126,7±24,55 177,9±21,23 

MO (N=9) 188±30,25 177,1±28,02 

 

4.1.3.2.2 EMELT KERESZTPALLÓ TESZT NX (10 MG/KG) ADÁSÁT KÖVETŐEN 

A SAL- és MO-csoport között egyik paraméteren (nyitott karban eltöltött idő, a nyitott 

karba történt belépések száma, illetve a bármely karba történt összes belépés száma) 

sem volt szignifikáns különbség 10 mg/kg NX adását követően. (5. táblázat) 
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5. táblázat Az anyaállatokon végzett EPM tesztben kapott eredmények NX (10 

mg/kg) adását követően (PD22) 

A nyitott karban eltöltött idő (s), a nyitott karba történt belépések számának, illetve a 

bármely karba történt összes belépés számának átlagértékeit és az átlagok hibáit 

tüntettem fel. 

kezelési 

csoport 

nyitott karban 

eltöltött idő (s) 

nyitott karba történt 

belépések száma 

bármely karba történt 

összes belépés 

SAL (N=8) 34,50±14,55 1,37±0,42 7,25±0,99 

MO (N=8) 16,25±7,77 1,50±0,80 5,87±1,83 

 

4.1.3.3 AZ ANYAÁLLATOKON VÉGZETT KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ KÍSÉRLET 

A 7. ábra mutatja a CPA teszt eredményeit. A NX-nal párosított, szürke dobozfélben a 

kondícionálás előtt és után eltöltött idő különbsége szignifikánsan nagyobb volt a MO-, 

mint a SAL-csoportban (U= 9,5; p<0.05). 
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7. ábra NX-indukálta CPA az anyaállatokon (PD22) 

Üres oszlop: SAL-csoport (N=7), bordó oszlop: MO-csoport (N=8).  

A NX-nal történt kondícionálás előtt és a 10 mg/kg NX-nal történt kondícionálás után a 

NX-nal (10 mg/kg) párosított szürke falú kompartmentben eltöltött időtartamok 

különbségének átlagértékeit és az átlag hibáit tüntettem fel. 

*p<0,05 (Mann-Whitney U-teszt). 



 52

4.1.4 AZ ANYAÁLLATOKON VÉGZETT MORFIN-INDUKÁLTA KONDÍCIONÁLT 

HELYPREFERENCIA KÍSÉRLET 

A 8. ábrán ábrázoltam a CPP teszt eredményeit. A MO-nal párosított kompartmentben a 

kondícionálás után és előtt eltöltött idő különbsége a MO-csoport anyaállatai esetében 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a SAL-csoportnál (U= 2; p<0,001). 
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8. ábra MO-indukálta CPP az anyaállatokon (PD22) 

Üres oszlop: SAL-csoport (N=8), bordó oszlop: MO-csoport (N=8).  

A MO-nal történt kondícionálás előtt és 3 mg/kg MO-nal történt kondícionálás után 

mért időtartamok (s) különbségének átlagértékeit és az átlag hibáit ábrázoltam. 

***p<0,001 (Mann-Whitney U-teszt). 

4.1.5 A MORFIN ANTINOCICEPTÍV HATÁSA AZ ANYAÁLLATOKON 

Amint azt a 9. ábra mutatja, az elválasztás utáni napon MO dózisfüggő antinociceptív 

hatása mindkét csoportban kimutatható volt. Az ED50 értékek (mg/kg) [95% CI] 

numerikusan kisebbek voltak a SAL- (ED50=3,99; [2,23-7,13]), mint a MO- csoportban 

(ED50=5,92; [4,16- 8,41]), azonban a különbség nem volt szignifikáns. 
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9. ábra A MO antinociceptív hatása anyaállatokon (PD22) 

-□- SAL-csoport 

-▲- MO-csoport 

A grafikonon átlagok és az átlag hibái szerepelnek. Egy-egy mérési ponthoz 5 állat tail-

flick latenciáját mértük meg. 

4.2 AZ UTÓDÁLLATOKON VÉGZETT KÍSÉRLETEK  

4.2.1 AZ UTÓDÁLLATOK ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA 

A születési alomszám, az almonkénti ivararány és a kölykök mortalitása nem 

különbözött a két anyai kezelési csoport között (az adatokat nem tüntettem fel). 

4.2.2 AZ UTÓDÁLLATOK TESTSÚLYA 

4.2.2.1 U/1 KÍSÉRLET: S/S ÉS M/M CSOPORT 

Amint a 6. táblázat mutatja, a gesztációs és a laktációs periódusban MO expozíciónak 

kitett állatok (m/m) szignifikánsan kisebb testsúllyal születtek, mint a SAL kezelésben 

részesült anyák utódai (s/s): az „expozíció” szempontra F(1;56)= 11,83; p<0,01. Az 

analízis szerint a PD1-n a „nem” faktor hatása nem volt szignifikáns, azonban a 

Bonferroni-poszt hoc teszt csak a nőstények esetében jelzett szignifikáns különbséget a 

m/m- és a s/s-utódok között, a hímek esetében nem. 

Az első posztnatális hét során a m/m állatok súlyban utolérték a s/s csoport tagjait: a 

PD7-en sem a hímek, sem a nőstények súlya nem különbözött szignifikánsan a két 

kezelési csoportban. 
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A következő két hétben a m/m utódok gyorsabban gyarapodtak, mint a s/s állatok, 

valamint nemek szerint is különbség volt a két expozíciós csoport között. A PD14-en az 

„expozíció” faktor hatása is és a „nem” faktor hatása is jelentős volt: „expozíció”-ra: 

F(1;56)= 43,20; p<0.001; „nem” faktorra: F(1;56)= 7,32; p<0,01. A PD21-en hasonló 

eredményt kaptunk: „expozíció” faktorra: F(1;56)= 18,73; p<0.001; „nem” faktorra: 

F(1;56)= 8,16; p<0,01. 

Egyik analízisben sem volt szignifikáns interakció a szempontok között. 

6. táblázat Az U/1 kísérlet utódállatainak születési testsúlya és súlygyarapodásuk 

az elválasztásig 

s/s: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt anyaállatok 

utódai, m/m: a teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai. Egy-

egy csoportban 15-15 alom átlagát (g) és az átlagok hibáját adtam meg. 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt hoc 

teszt). 

 

4.2.2.2 U/2 KÍSÉRLET: S/S, S/M ÉS M/S CSOPORT 

Az U/2 kísérlet csoportjainak testsúly értékeit a 7. táblázat mutatja. 

A három expozíciós csoport között a PD1-n jelentős különbség volt (F(2;84)=10,43; 

p<0,001, „expozíció” szempontra). Nemek szerint nem volt különbség a csoportok 

között. Mint az U/1 kísérlet eredménye alapján várható volt, a poszt hoc teszt során 

kiderült, hogy a MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett, m/s hím és nőstény utódok 

     n ő s t é n y e k       h í m e k  

 s/s m/m  s/s m/m 

PD1 5,60±0,14 5,13±0,09*  5,80±0,15 5,30±0,12 

PD7 17,07±0,27 17,33±0,20  17,07±0,39 17,60±0,258 

PD14 32,40±0,58 36,20±0,24***  34,20±0,69 37,20±0,50*** 

PD21 60,73±1,2 70,40±1,63**  67,53±1,97 74,73±2,68* 
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szignifikánsan kisebb testsúllyal születtek, míg a s/m (MO-expozíciónak csak a laktáció 

során kitett) és a s/s csoport születési súlya között nem volt különbség. 

A három csoport között jelentős volt a különbség a PD7-n: F(2;84)= 14,12; p<0,001 és 

a PD21-n is: (F(2;84)= 13,22; p<0,001). A „nem” faktor is szignifikáns eredményt adott 

a PD7-en F(1;84)=6,44; p<0,05 és a PD21-en is: F(1;84)=58,60; p<0,001. A poszt hoc 

teszt alapján a születés utáni MO-elvonás (m/s csoport) a kontroll (s/s) csoporthoz 

képest kisebb testsúlyt eredményezett mindkét nem esetében a PD7-n, valamint 

nőstényeknél a PD21-en is. A MO-expozíciónak csupán a laktáció alatt kitett (s/m) 

nőstények testtömege a PD7-en illetve hímeké a PD21-en ugyancsak szignifikánsan 

kisebb volt, mint a kontroll állatoké. A PD14-en a csoportok között nem volt 

szignifikáns különbség. 

Az „expozíció” és a „nem” faktorok közti interakcióra a teszt csak a PD21-en adott 

szignifikáns eredményt: F(2;84)=5,38; p<0,01. 

7. (A) és (B) táblázat Az U/2 kísérlet utódállatainak születési testsúlya és 

gyarapodásuk az elválasztásig 

s/s: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt anyaállatok 

utódai, s/m: MO-expozíciónak csak posztnatálisan kitett utódállat-csoport, m/s: MO-

expozíciónak csak prenatálisan  kitett utódállat-csoport. 

Egy-egy csoportban 15-15 alom átlaga (g) és az átlagok hibája. 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 a s/s csoporthoz képest (kétszempontos ANOVA, 

Bonferroni-poszt hoc teszt). 

(A)  nőstények 

 s/s s/m m/s 

PD1 5,60±0,13 5,37±0,16 5,00±0,11** 

PD7 12,57±0,23 11,44±0,24* 11,20±0,31** 

PD14 29,10±0,61 29,90±0,42 29,87±0,49 

PD21 62,40±2,90 55,67±2,00 46,27±1,24*** 
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(B)  hímek 

 s/s s/m m/s 

PD1 5,57±0,14 5,37±0,12 5,00±0,11** 

PD7 12,97±0,19 12,20±0,16 11,67±0,35** 

PD14 30,87±0,57 28,93±0,81 31,03±0,55 

PD21 72,80±2,18 64,00±2,08* 67,67±2,00 

 

4.2.3 AZ UTÓDÁLLATOK LOKOMOTOROS AKTIVITÁSA 

4.2.3.1 U/1 KÍSÉRLET: S/S ÉS M/M CSOPORT 

4.2.3.1.1 OPEN FIELD AKTIVITÁS 

A PD23-n a két utódállat-csoport open-field aktivitásában (a mérés 0-10. perce) nem 

volt különbség. (10. ábra) 
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10. ábra Az U/1 kísérletben a teljes perinatális időszak alatt SAL-illetve MO-

expozíciónak kitett utódállatok open-field aktivitása (PD23) 

narancs oszlop: nőstények (N=9), zöld oszlop: hímek (N=9). s/s: a teljes gesztáció és 

laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt anyaállatok utódai, m/m: a teljes 

gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai. 

Az ambulációval eltöltött idő átlaga (s) és az átlag hibája. 
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A 11. ábrán látható, hogy 3 héttel a perinatális expozíció befejezése (az elválasztás) után 

(PD42) mérve az expozíció ugyancsak nem befolyásolta az eredményt, a két nem között 

azonban szignifikáns eltérés volt (F(1;32)= 28,96; p<0,001). 
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11. ábra. Az U/1 kísérletben a teljes perinatális időszak alatt SAL-illetve MO-

expozíciónak kitett utódállatok open-field aktivitása (PD42). 

narancs oszlop: nőstények (N=9), zöld oszlop: hímek (N=9). s/s: a teljes gesztáció és 

laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt anyaállatok utódai, m/m: a teljes 

gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai. 

Az ambulációval eltöltött idő (s) átlaga és az átlag hibái. 

* p<0,05; *** p<0,001 a hím és nőstény csoportok között (kétszempontos ANOVA, 

Bonferroni-poszt hoc teszt). 

4.2.3.1.2 HABITUÁCIÓ 

Mint a 12. ábrán látható, a habituációs időszakban (a mérés 10-40. percében) a m/m 

csoport lokomotoros aktivitása összességében intenzívebb volt, mint a s/s csoporté, úgy 

a hímekben, mint a nőstényekben. A hímekben az „expozíció” faktor hatása is 

szignifikáns volt (F(1;24)= 9,82; p<0,01), míg a nőstényekben nem. A Bonferroni-poszt 

hoc teszt alapján a különbség a 20-30 perces időszakban csak a hím expozíciós 

csoportok között volt statisztikailag szignifikáns (p<0,05). Ha azonban az egyes 10 

perces időszakokat külön-külön t-teszttel analizáltam, ugyanebben az intervallumban a 

MO-expozíciónak kitett nőstények és hímek lokomotoros aktivitása egyaránt 

szignifikánsan intenzívebbnek bizonyult, mint a kontroll (s/s) társaiké (t=2,63 hímekre; 

t= 2,40 nőstényekre, mindkét esetben: (df=1); p<0,05). 



 58

hímek

0

50

100

150

200

   10-20                 20-30               30-40

*

am
bu

lá
ci

óv
al

 tö
ltö

tt 
id

ő 
(s

)

nőstények

0

50

100

150

200

   10-20                 20-30               30-40

(*)

am
bu

lá
ci

óv
al

 tö
ltö

tt
 id

ő 
(s

)

(A)

(B)  
12. ábra Az U/1 kísérletben a teljes perinatális időszak alatt SAL-illetve MO-

expozíciónak kitett utódállatok habituációja (PD 23) 

─○─ s/s: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt 

anyaállatok utódai (N=9 hím és 9 nőstény) 

─■─ m/m: a teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai (N=9 

hím és 9 nőstény). 

Az ábrán az ambulációval eltöltött idő átlagát (s) és az átlag hibáit ábrázoltam.  

* p<0,05 (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt hoc teszt 

(*) p<0,05 periódusonként Student-féle t-teszt eredménye alapján. 

A PD42-n habituáció tekintetében sem az expozíció szerint, sem a nemek szerint nem 

különbözött a két csoport (13. ábra). 
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13. ábra Az U/1 kísérletben a teljes perinatális időszak alatt SAL-illetve MO-

expozíciónak kitett utódállatok habituációja (PD 42) 

─○─ s/s: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt 

anyaállatok utódai (N=9 hím és 9 nőstény) 

─■─ m/m: a teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai (N=9 

hím és 9 nőstény). 

Az ábrán az ambulációval eltöltött idő átlagát (s) és az átlag hibáit ábrázoltam.  

4.2.3.2 U/2 KÍSÉRLET: S/S, S/M ÉS M/S CSOPORT 

4.2.3.2.1 OPEN FIELD AKTIVITÁS 

Mint a 14. ábra mutatja, a s/s, s/m és m/m csoport között az open-field aktivitásban a 

PD23-n nem volt különbség. 
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14. ábra Az U/2 kísérletben a teljes perinatális időszak alatt SAL-nal, a születés 

után MO-nal illetve a MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett utódállatok open-

field aktivitása (PD23) 

narancs oszlopok: nőstények, zöld oszlopok: hímek 

Nőstény csoportok: 

s/s: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt anyaállatok 

utódai (N=7), s/m: MO-expozíciónak csak posztnatálisan kitett utódállat-csoport 

(N=8), m/s: MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett utódállat-csoport (N=9). 

Hím csoportok: s/s-csoport (N=9), s/m-csoport (N=6), m/s-csoport (N=11). 

Az ambulációval eltöltött idő (s) átlaga és az átlag hibái. 

Az U/1 kísérletben azt tapasztaltam, hogy az open-field-aktivitásban sem a PD23-n sem 

a PD42-n nem volt különbség az expozíciós csoportok között. Mivel az U/2 kísérletben 

a PD23-n szintén nem különbözött az expozíciós csoportok open-field aktivitása, etikai 

és anyagi megfontolásokból a PD42-n az U/2 kísérletben az open-field aktivitást már 

nem vizsgáltuk. 

4.2.3.2.2 HABITUÁCIÓ 

A következő 30 perc alatt (a mérés 10.-40. percében), a habituációs időszakban a hímek 

esetében az „expozíció” faktor hatása szignifikáns volt: F(2;46)= 5,059; p<0,05 (15. (A) 

ábra). Statisztikailag szignifikáns eredményt adott továbbá a „megfigyelési periódus”, 

mint ismételt mérésű faktor (F(2;46)= 53,76; p<0,001), valamint a két faktor 

interakciója (F(4;46)= 5,62; p<0,001) is. 
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Mint az a 15. (A) ábrán látható, a megfigyelési periódusonként végzett Bonferroni 

szerinti összehasonlítások során kiderült, hogy a s/s csoporthoz képest az MO-

expozíciónak kitett csoportok lokomotoros aktivitása kifejezettebb volt a habituációs 

időszakban, függetlenül attól, hogy az expozíció a prenatálisan (m/s), vagy a laktációs 

(s/m) periódusban történt. A 10-20. perces időszakban a posztnatálisan MO-

expozíciónak kitett (s/m) hím utódok szignifikánsan aktívabbak voltak (d= 36,60s; 

p<0,05), mint a s/s csoport tagjai, a későbbiekben azonban már nem volt eltérés. A 

prenatális MO-expozíciónak kitett hím utódok (m/s) szignifikánsan aktívabbak voltak, 

mint a kontroll (s/s) állatok, úgy a 20-30. perces, (d= 40,31s; p<0,05) mind 30-40. 

perces periódusban, (d= 40,00s; p<0,01). A 20-30. perces időszakban még a s/m 

csoporthoz képest is szignifikáns eltérés mutatkozott (d= 34,16s; p<0,05). 

A nőstény expozíciós csoportok között a habituációban nem volt szignifikáns 

különbség, a lokomotoros aktivitás csak a megfigyelési periódusonként változott 

(F(2;42)= 12,89; p<0,001). (15. (B) ábra) 



 62

 

hímek

0

25

50

75

100

125 +

# *
**

                 10-20             20-30            30-40

am
bu

lá
ci

óv
al

 tö
ltö

tt 
id

ő 
(s

)

nőstények

0

50

100

150

                  10-20           20-30            30-40

am
bu

lá
ci

óv
al

 tö
ltö

tt
 id

ő 
(s

)

(A)

(B)  
15. ábra Az U/2 kísérletben a teljes perinatális időszak alatt SAL-kezelt 

anyaállatoktól származó utódok, a MO-expozíciónak csak prenatálisan illetve csak 

posztnatálisan kitett utódállatok habituációja (PD23) 

─○─ s/s-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt 

anyaállatok utódai (hímek: N=9, nőstények: N=7), 

─▼─s/m-csoport: MO-expozíciónak csak posztnatálisan kitett utódállat-csoport 

(hímek: N=6, nőstények: N=8), 

─▲─-m/s-csoport: MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett utódállat-csoport 

(hímek: N=11, nőstények: N=9).  

Az ambulációval eltöltött idő (s) átlagát és az átlag hibáit ábrázoltam. 

 p<0,05 s/m vs. s/s 

# p<0,05 m/s vs. s/m 

 p<0,05 m/s vs. s/s és  p<0,01 m/s vs. s/s 

(kevert modell ANOVA, periódusonként Bonferroni-poszt hoc teszt) 
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4.2.4 NALOXON-PRECIPITÁLT ELVONÁSI KÍSÉRLETEK A MORFIN-EXPOZÍCIÓNAK 

A TELJES PERINATÁLIS IDŐSZAKBAN KITETT (M/M) UTÓDÁLLATOKON 

4.2.4.1 FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK 

Az eredményeket a 8. táblázat foglalja össze. Az elválasztás előtti (PD19) 10 mg/kg 

dózisú NX a m/m-csoport hím állataiban enyhe elvonási tüneteket precipitált (7 állatra 

számolt pontszám 1,28 vs. maximálisan adható 10 pont), míg a m/m nőstény állatokban 

precipitált elvonási tünetek még ennél is enyhébbek, csupán jelzés értékűek voltak. (7 

állatra számolt pontszám 0,28 vs. maximális 10 pont). 

8. táblázat Fizikális elvonási tünetek utódállatokon Buckett módszere [176] szerint 

mérve (PD19) 

 

4.2.4.2 „PSZICHÉS” ELVONÁSI TÜNETEK  

A s/m és m/s-állatokban nem vizsgáltuk a NX-precipitáció kiváltotta „pszichés” jeleket 

(ld. módszereknél). 

4.2.4.2.1 LOKOMOTOROS AKTIVITÁS NX ADÁSÁT KÖVETŐEN 

Sem a hím, sem a nőstény utódok esetében nem volt statisztikailag szignifikáns 

különbség a PD22-n a lokomotoros aktivitásban a kontroll (s/s)- és a perinatális MO-

expozíciónak kitett (m/m)-csoport között 10 mg/kg NX adását követően. A statisztikai 

analízis csupán a kontroll (s/s) hím és nőstény állatok ambulációval eltöltött ideje között 

adott szignifikáns eredményt (F(1;32)=15,80; p<0,001; poszt hoc tesztben s/s nőstény 

MO elvonási tünet (pontszám) Pontszám/7 nőstény Pontszám/7 hím 

vonaglás (3) 0/7 0/7 

vokalizáció (squealing) (2) 0/7 0/7 

diarrhoea (2) 0/7 2/7 

hallható fogcsattogtatás (1) 0/7 0/7 

ptózis (1) 2/7 1/7 

“vizes kutya” (wet dog shake) (1) 0/7 0/7 

átlag 0,28 (2/7) 1,28 (9/7) 
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vs. s/s hím: d=270,7s; p<0,01). A két faktor között nem találtam szignifikáns 

interakciót. 

9. táblázat Lokomotoros aktivitás NX (10 mg/kg) adását követően az U/1. kísérlet 

s/s és m/m utódállatain (PD22) 

s/s: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt anyaállatok 

utódai, m/m: a teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai. 

Az ágaskodással ill. ambulációval töltött teljes időtartamok (s) átlagértékeit és az 

átlagok hibáit adtam meg. 

**p<0,01 nőstény s/s vs. hím s/s-csoport (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt 

hoc teszt) 

expozíciós csoportok 
ágaskodással töltött összes 

idő (s) 

ambulációval töltött összes 

idő (s) 

hímek   

s/s (N=9) 110,8±27,99 532,4±72,79** 

m/m (N=9) 67,5±19,25 371,8±35,89 

nőstények   

s/s (N=9) 66,5±25,20 261,8±37,30 

m/m (N=9) 44,17±18,07 241,8±46,78 

 

4.2.4.3 KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ TESZT AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

A 16. ábrán látható, hogy a NX (10 mg/kg) a perinatálisan MO-expozíciónak kitett hím 

és nőstény utódállat-csoportban egyaránt szignifikánsan erősebb helyaverziót okozott 

(az „expozíció” faktorra F(1;28)= 172,9; p<0,001). A nemek között nem volt 

statisztikailag jelentős különbség, a két faktor között („expozíció” és „nem”) 

szignifikáns interakció nem volt. 
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16. ábra NX-indukálta (10 mg/kg) CPA az U/1 kísérlet utódállataiban, azok felnőtt 

korában (PD90) 

Üres oszlop: s/s-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal 

kezelt anyaállatok utódai (N=8-8), bordó oszlop: m/m-csoport: a teljes gesztáció és 

laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai (N=8-8). 

A NX-nal történt kondícionálás előtt és a 10 mg/kg NX-nal történt kondícionálás után a 

NX-nal párosított szürke falú kompartmentben eltöltött időtartamok különbségének 

átlagértékeit és az átlag hibáit tüntettem fel. 

***p<0,001 (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt hoc teszt). 

4.2.5 KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA TESZT AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

4.2.5.1 MORFIN-INDUKÁLTA HELYPREFERENCIA 

4.2.5.1.1 U/1 KÍSÉRLET: S/S ÉS M/M CSOPORT 

A kísérleteket felnőtt (90-120 napos) állatokon végeztük. A kontroll (s/s) csoport 

hímjeinél a MO nem indukált helypreferencia-változást sem 1, sem 3 mg/kg dózisban. 

A MO-expozíciónak kitett (m/m) állatokban azonban helypreferencia-változás volt 

megfigyelhető, az „expozíció” faktor hatása szignifikánsnak bizonyult (F(1;28)= 33,61; 

p<0,001). A kondícionáláshoz használt MO dózisa, mint faktor nem adott szignifikáns 

eredményt, nem volt jelentős a szempontok közötti interakció sem. A poszt hoc teszt 

eredménye szerint a s/s és a m/m csoportok között mind az 1 mg/kg (d= 21,38s; p<0,01) 

mind a 3 mg/kg (d= 31,13s; p<0,001) MO dózis különbsége szignifikáns volt. (17. (A) 

ábra) 
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Nőstény kontroll (s/s) állatokban a MO – ellentétben a hímekkel –helypreferencia-

változást indukált és nőstények esetében a s/s és m/m csoport közti különbség mindkét 

dózis hatására sokkal markánsabb volt, mint a hímeknél (F(1;28)= 99,14, p<0,001). A 

helypreferencia változást a kondícionáláshoz használt MO dózisa is szignifikánsan 

befolyásolta (F(1;28)= 45,22; p<0,001), az interakció nem volt szignifikáns. A poszt-

hoc vizsgálat során mindkét MO dózis erősen szignifikáns eredményt adott (a s/s és 

m/m csoportok helypreferencia különbségei: d= 114,3s; p<0,001 az 1 mg/kg dózisnál, 

és d= 159,1s; p<0,001 a 3 mg/kg dózisnál). (17. (B) ábra) 
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17. ábra MO-indukálta (1 illetve 3 mg/kg) CPP az U/1 kísérlet utódállataiban, azok 

felnőtt korában (PD90-120) 

Üres oszlop: s/s-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal 

kezelt anyaállatok utódai (N=8-8), szürke oszlop: m/m-csoport: a teljes gesztáció és 

laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai (N=8-8). 

A MO-nal történt kondícionálás előtt és 1 illetve 3 mg/kg MO-nal történt kondícionálás 

után mért időtartamok (s) különbségének átlagértékeit és az átlag hibáit ábrázoltam. 

** p<0,01; ***p<0,001 (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt hoc teszt). 

4.2.5.1.2 U/2 KÍSÉRLET: S/M ÉS M/S CSOPORT 

A 18. ábra mutatja, hogy MO 3 mg/kg dózisával történt kondícionálás után a prenatális 

MO-expozíciónak kitett (m/s) állatok szignifikánsan kifejezettebb helypreferenciát- 

mutattak, mint a csupán laktációs periódusban MO-expozíciónak kitett (s/m) csoport 

tagjai. A statisztikai analízis mindegyik szempontra szignifikáns eredményt adott: az 
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„expozíció” faktor hatása: F(1;28)= 157,1; p<0,001), a „nemek” hatása: F(1;28)= 103,9; 

p<0,001 is igen jelentős. Erősen szignifikáns volt a két szempont interakciója is 

(F(1;28)= 15,92; p<0,001), azaz a nőstények ebben a kísérletben is érzékenyebbek 

voltak a MO megerősítő hatására. 
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18. ábra MO-indukálta (3 mg/kg) CPP az U/2 kísérlet a MO-expozíciónak csak 

prenatálisan illetve csak posztnatálisan kitett utódállataiban, azok felnőtt korában 

(PD90-120) 

kék oszlop: s/m-csoport: MO-expozíciónak csak posztnatálisan kitett utódállat csoport 

(N=8-8), piros oszlop: m/s-csoport: MO-expozíciónak csak posztnatálisan kitett 

utódállat csoport (N=8-8). 

A MO-nal történt kondícionálás előtt és 3 mg/kg MO-nal történt kondícionálás után 

mért időtartamok (s) különbségének átlagértékeit és az átlag hibáit ábrázoltam. 

***p<0,001 (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt hoc teszt). 

4.2.5.2 MDMA-INDUKÁLTA HELYPREFERENCIA 

A 19. ábrán látható, hogy az MDMA (1 mg/kg) a perinatálisan MO-expozíciónak kitett 

hím és nőstény utódállat-csoportban egyaránt szignifikánsan kifejezettebb 

helypreferenciát okozott (az „expozíció” faktorra F(1;27)= 65,08; p<0,001). A nemek 

között nem volt statisztikailag jelentős különbség. A két faktor („expozíció” és „nem”) 

között szignifikáns interakció nem volt. 
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19. ábra MDMA-indukálta (1 mg/kg) CPP az U/1 kísérlet utódállataiban, azok 

felnőtt korában (PD90-120) 

Üres oszlop: s/s-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal 

kezelt anyaállatok utódai (N=8-8), bordó oszlop: m/m-csoport: a teljes gesztáció és 

laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai (N=7 hím és 8 nőstény). 

Az MDMA-val történt kondícionálás előtt és 1 mg/kg MDMA-val történt kondícionálás 

után mért időtartamok (s) különbségének átlagértékeit és az átlag hibáit ábrázoltam. 

***p<0,001 (kétszempontos ANOVA, Bonferroni-poszt hoc teszt). 

4.2.6 A MORFIN ANTINOCICEPTÍV HATÁSA AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

4.2.6.1 U/1 KÍSÉRLET: S/S ÉS M/M CSOPORT 

Mint a 20. ábra (A) panelje mutatja, a PD24-n (tehát három nappal az elválasztás után) a 

teljes perinatális időszakban MO-expozíciónak kitett (m/m) csoport hímjeiben a MO 

antinociceptív hatása kisebb volt, mint a kontrolloké (s/s csoport). Kevésbé kifejezett, 

de hasonló tendencia a m/m nőstények esetében is megfigyelhető volt (20. ábra (B) 

panel). A statisztikai elemzés során kiválasztottam azt az MO-dózist (3 mg/kg), 

amellyel a maximális lehetséges hatás körülbelül 50%-a volt elérhető. A 

varianciaanalízis statisztikailag szignifikáns eltérést mutatott ki a csoportok között 

(F(3;16)= 4,95; p<0,05), a poszt hoc teszt szerint a különbséget a hím MO-expozíciónak 

kitett csoport okozta. 
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20. ábra A MO antinociceptív hatása az U/1 kísérletben az elválasztás után három 

nappal (PD24), illetve az utódok felnőtt korában (PD90) 

─□─ s/s-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt 

anyaállatok utódai, 

─▲─ m/m-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt MO-nal kezelt anyaállatok utódai. 

Az átlagokat és az átlag hibáját ábrázoltam. Egy-egy mérési ponthoz 5 állat tail-flick 

latenciáját mértük meg. 

A 95%-os konfidencia intervallumokat (CI) elemezve látható, hogy a PD24-n a hímek 

esetében azok nem mutatnak átfedést, ennek alapján itt beszélhetünk tolerancia 

megjelenéséről (10. táblázat), míg a PD90-en a CI-k között kisfokú átfedés van. A 

nőstény utódoknál a CI értékek mindkét időpontban átfednek. 



 70

10. táblázat A MO antinociceptív hatása az U/1 kísérlet utódállataiban az 

elválasztás után három nappal (PD24), illetve az utódok felnőtt korában (PD90) 

expozíciós csoportok 
E D 5 0  é r t é k e k  ( 9 5 %  C I )  

PD24 PD90 

hímek   

s/s 1,61 (1,26 – 2,05) 1,37 (1,01 – 1,85) 

m/m 3,26 (2,57 – 4,16) 2,38 (1,76 – 3,20) 

nőstények   

s/s 2,00 (1,63 – 2,44) 2,90 (2,01 – 4,19) 

m/m 2,78 (2,24 – 3,44) 3,81 (2,65 - 5,46) 

 

A PD90-n hasonló trend volt megfigyelhető, vagyis az antinociceptív hatás tekintetében 

a hím m/m utódok a MO-szenzitivitása statisztikailag szignifikáns mértékben nem 

különbözött a kontrollokétól. A nőstény m/m utódok esetében a sem a PD24-n, sem a 

PD90 nem figyeltünk meg különbséget a két expozíciós csoport között a MO 

antinocieptív hatásában. (20. (C) és (D) ábra, illetve 10. táblázat) 

4.2.6.2 U/2 KÍSÉRLET: S/S, S/M ÉS M/S CSOPORT 

Három nappal az elválasztás után (PD24) a kontroll (s/s), a prenatális (m/s), illetve 

posztnatális (s/m) MO-expozíciónak kitett csoportok között a MO antinociceptív 

hatásában nem volt különbség, jóllehet, a MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett 

(m/s) nőstények szenzitivitása mérsékelten, ám nem szignifikánsan csökkent. (21. ábra) 
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21. ábra A MO antinociceptív hatása az U/2 kísérletben az elválasztás után három 

nappal (PD24) 

─□─ s/s-csoport: a teljes gesztáció és laktáció alatt csak fiziológiás sóoldattal kezelt 

anyaállatok utódai, 

─▼─ s/m-csoport: a MO-expozíciónak csak posztnatálisan kitett utódállat-csoport, 

─▲─ m/s-csoport: a MO-expozíciónak csak pretnatálisan kitett utódállat-csoport. 

Az átlagokat és az átlag hibáját ábrázoltam. Egy-egy mérési ponthoz 5 állat tail-flick 

latenciáját mértük meg. 

Mivel ezeken az utódállatokon már a PD24-en sem volt különbség, a MO antinoceptív 

hatását a PD90-en nem vizsgáltam. 
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5  M E G B E S Z É L É S  

A várandósság alatti drogfogyasztás, különös tekintettel a heroinra és egyéb opioidokra, 

közismerten károsítja az anyai és magzati szervezetet, életükre is közvetlen veszélyt 

jelenthet. A hatások összetettek, az opioidok farmakológiai hatásain túlmenően többek 

között számolni kell egyszerre több illegális vagy legális szer használatával, az életmód- 

és szubkultúrabeli káros hatásokkal, szociális helyzetből adódó komplikációkkal is. Az 

opioid függő anyák újszülöttjei elvonási tünetekkel jönnek világra [179-184], gyakoriak 

körükben a születés körüli anomáliák, szövődmények, melyek igen súlyosak lehetnek, 

mortalitásuk napjainkban sem elhanyagolható. Lényegesen kevesebb ismeretünk van a 

magzati/csecsemőkori opioid-expozíció későbbi gyermek-, serdülő- és felnőttkori 

következményeiről, részben az utánkövetés nehézségei, részben a rendkívül komplex 

hatások miatt (ld. Bevezetés). 

Ugyanakkor az irodalomban számos adat található az in utero vagy laktáció alatti opioid 

expozíció rövid- vagy hosszabb távú hatásairól kísérleti állatokban, ezeket részletesen 

ismertettem a dolgozat a Bevezetés fejezetében. 

Ezekben a vizsgálatokban az opioid vegyületeket többnyire a perinatális időszaknak 

csak egy bizonyos részében adagolták (pl. a vemhesség 9., 11. vagy 12. napjától 

kezdődően a 18. napjáig; vagy a gesztáció 8. napjától a PD5-ig) és többnyire a relatíve 

nagyobb napi dózist 2 részletben adagolták, sokszor a napi dózist a kezelés alatt 

folyamatosan növelték. Ennek annyiban van jelentősége, hogy a rövidebb időtávú, 

nagyobb, vagy növekvő dózisú adagolási séma jobban kedvez a függőség 

kialakulásának. Egyetlen kísérletsorozat kivételével [174] az irodalomban nem találtam 

olyan közleményt, melynek során a teljes perinatális időszakban adagolt, egyenletes, 

közepes dózisú (10 mg/kg) MO-adagolás korai és késői következményeit vizsgálták 

volna. Az anyaállat kezelése során azonban nem csupán a MO-expozíció 

befolyásolhatja az utódok későbbi viselkedését és lehet felelős a viselkedési 

változásokért, hanem az anyaállat MO hatására bekövetkezett, utódokkal szembeni 

viselkedési változásai is szerepet játszhatnak. 
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A dolgozat első része a teljes perinatális időszakban, tehát a gesztáció és laktáció alatti 

MO-adagolás anyai, utódgondozási viselkedésre gyakorolt hatásaival, a második rész 

pedig ezen anyai kezelésnek az utódokra kifejtett hatásaival foglalkozik. 

A kísérletek során arra kerestem választ, hogy az anyaállat a gesztáció és a laktáció 

alatti folyamatos kezelése MO-nal hogyan befolyásolja 

 az anyai viselkedést,  

 a MO, ill. a MO antagonista NX anyai viselkedésre gyakorolt hatását,  

 a MO antinociceptív hatását,  

 illetve létrejön-e dependencia. 

Az utódállatok esetében arra voltam kíváncsi, hogyan hat a perinatális MO-expozíció 

 az újszülöttek súlygyarapodására, 

 a korai adoleszcens (elválasztást követő) időszakban az utódok 

ingerlékenységére/alkalmazkodó készségére, 

 a MO antinociceptív hatására, 

 az utódállatok későbbi drogérzékenységére, 

 illetve kialakul-e dependencia. 

 Van-e eltérés a MO expozíció következményeiben, ha az expozíció nem a teljes 

perinatális időszakban, hanem csak a gesztáció (vagyis a magzati fejlődés) alatt, 

vagy csak a laktáció alatt történt. 

Korábbi kísérleteinkben kezdő dózisként naponta kétszer 5 mg/kg MO-t adtunk az 

anyaállatoknak, majd ezt az adagot fokozatosan emeltük. A maximális napi kétszeri 30 

mg/kg s.c. MO-adagot az ötödik napra értük el, majd a továbbiakban az anyaállatok ezt 

a dózist kapták naponta. A nagy dózisú MO-kezelés hatására a MO-csoportban 

gyakorlatilag nem volt „normál” lefolyású fialás; abortusz, koraszülés és halva születés 

nagyon gyakran fordult elő. Az átlagos alomszám ebben a csoportban kevesebb, mint 

egy volt (az adatok nincsenek feltüntetve). Siddiqui és munkatársai is hosszú ideig, 

relatíve nagy dózisokat adtak a vemhesség előtt és alatt (a maximális adag a vemhesség 

alatt 30 mg/kg MO volt), és arról számoltak be, hogy a MO-kezelt nőstények csupán 

43%-a fogant meg, ezek közt is jelentősen gyakoribb volt a halvaszülés [185]. A 

továbbiakban ezért közepes dózisú MO (első két nap 5 mg/kg, majd napi egyszeri 10 

mg/kg s.c.) adagolása mellett döntöttünk. Ekkora MO adag mellett az anyaállatok 
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fizikális állapota nem romlott, súlygyarapodásuk a kontrollokéhoz volt hasonló, az 

alomszám, a perinatális mortalitás szintén nem különbözött a kontrollokétól. 

Jóllehet, a heroin használóknak adagjukat folyamatosan emelniük kell az eufória 

eléréséhez, krónikus használat során azonban a pozitív megerősítő hatás csökken, a 

negatív megerősítő hatás viszont kifejezettebb lesz. Ilyenkor az elvonási tünetek 

elkerülése kerülhet előtérbe (negatív megerősítés), az opioid adagolása, habár 

rendszerint nagy dózisban, de konstanssá válik [186-190]. Kísérleteimben a krónikus 

opioid használat modellezésére ezért is választottam a konstans dózisú MO-kezelést. 

5.1 AZ ANYAÁLLATOKON VÉGZETT KÍSÉRLETEK 

5.1.1 A FOLYAMATOS, MÉRSÉKELT DÓZISÚ MORFIN-KEZELÉS HATÁSA AZ ANYAI 

VISELKEDÉSRE (UTÓDGONDOZÁSRA)  

5.1.1.1 ANYAI VISELKEDÉS A POSZTPARTUM NAPOK FÜGGVÉNYÉBEN 

A humán drogfogyasztás-különösen az opioidoké- általában nem korlátozódik az 

alkalomszerű használatra, többnyire ismételt illetve rendszeres adagolás jellemző. 

Függőség esetén gyakori a teljes várandósság, sőt, amennyiben az anya szoptat, a 

szoptatás alatti opioid használat. Jól ismert tény, hogy a laktáció alatt adott MO 

patkányban rontja az anyai posztpartum viselkedést, illetve utódgondozást [18, 67-72, 

76].  

Kevés állatkísérletes irodalmi adat áll rendelkezésre arról, hogy milyen hatása van az 

ismételt MO adagolásnak az utódgondozási funkciókra. Mivel az általunk alkalmazott 

komplett perinatális (pre- és posztpartum) időszak alatt adagolt konstans, mérsékelt 

dózisú MO-kezelés hatásáról nincs irodalmi adat, az anyaállatokon végzett 

kísérletsorozatot az anyai utódgondozásra kifejtett hatások elemzésével kezdtem. Első 

lépésben azt vizsgáltam, hogy változik-e az utódgondozási viselkedés a fialás utáni 

napok múlásával. Ennek során a megfigyelt, spontán anyai viselkedés különböző 

paramétereit (MBo és non-MBo pontszámok) és az utódok rövid ideig tartó eltávolítása 

után azok fészekbe történő visszavitelét (RT latencia) regisztráltuk a PD9-ig. A MO-

kezelés hatására a MBo pontszám csökkent, a non-MBo nőtt, az 1. utód visszaviteléig 

mért latencia nőtt. Az 5. utód visszaviteléig mért latenciaidőben nem volt eltérés a 

kontroll csoporthoz viszonyítva. Ez nem meglepő, tekintve, hogy a visszaviteli tesztet 
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ez esetben a két óráig tartó megfigyelés után végeztük. A posztpartum napok múlásával 

az anyai viselkedés egyértelmű, progresszív változását nem tapasztaltam ebben az 

időszakban. Jóllehet, a statisztikai számítások alapján az ismétléses faktor hatása (PD) 

szignifikáns volt a MBo és non-MBo pontszámokra, azonban a részletes elemzés a 

SAL-csoportban és ott is csak a PD2 és 3 napok közötti MBo pontszámok különbségét 

jelezte, amely eredmény adódhatott a SAL-csoportban három állatnál tapasztalt, 

kontrollhoz képest szokatlanul alacsony pontszámból. További eltérést sem a SAL-

csoport egyéb anyai viselkedési paramétereiben, sem a MO-csoport anyai viselkedési 

paramétereiben nem találtam. Mivel jelentős különbséget csak fent részletezett egyetlen 

esetben észleltem, azt a kilógó értékeknek tulajdonítottam. A laktációs periódus 

kezdetén, legalábbis a szoptatás első kilenc napja alatt, az anyai viselkedés nem 

változott. A továbbiakban ezért az anyai viselkedési kísérleteket a korai posztpartum 

időszakban végeztük.  

Hasonló eredményeket közöltek Rayner és munkatársai, akik folyamatosan emelkedő 

dózisban i.c.v. adagoltak MO-t a fialás utáni 2. naptól kezdve 5-7 napon át, és az anyai 

viselkedés romlásáról számoltak be [77]. A szülés előtti MO–kezelés szintén az 

utódgondozási funkciók romlását okozta [73]. Slamberová és munkatársai csak a késői 

vemhességben (GD11-18) naponta kétszer adagoltak MO-t, az anyai viselkedés romlása 

itt is megfigyelhető volt. Ez utóbbi kutatócsoport a megfigyelt utódgondozási viselkedés 

különböző paramétereit a születés utáni 1. naptól az elválasztásig különböző napokon 

regisztrálta. A laktáció végéhez közeledve az aktív anyai viselkedés progresszív 

csökkenéséről számoltak be [76].  

5.1.1.2 AZ EGYSZERI DÓZISÚ MORFIN KEZELÉS HATÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

Irodalmi adatok szerint egyszeri 10 mg/kg MO s.c. injekció után 4 óra múlva 

gyakorlatilag nem mérhető a MO koncentrációja sem a plazmában, sem az agyi 

extracelluláris térben. A plazmakoncentrációkat az alkalmazás után 30 perccel, 2 órával 

és 4 órával mérve 1,1; 0,2 és körülbelül 0 μg/ml-nak találták (tmax=0,25 h). Ugyanezen 

30 perces, 2 órás és 4 órás mérések az agyi extracelluláris folyadékban 0,5; 0,5 és 

ugyancsak 0 μg/ml-nek bizonyultak (tmax=1,25 h) [191]. Patkányban a MO felezési ideje 

körülbelül 30 perc [191, 192]. Ezen adatok alapján feltételezhető, hogy a MO hatása 2 

óra múlva jelentősen csökken. 
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Kísérleteinkben egy dózis (10 mg/kg s.c.) MO anyai viselkedésre gyakorolt gátló hatása 

a SAL- és a MO-csoportban egyaránt az alkalmazás után 2 órával még jelentős volt, úgy 

a megfigyeléses, mint a visszaviteli teszten. 4 óra múlva azonban a hatás mindkét 

csoportban mindegyik paraméteren mérve már csekély, statisztikailag nem szignifikáns 

volt. Megállapítható tehát, hogy az általam alkalmazott MO kezelési séma az MO 

hatástartamát nem befolyásolta. 

Eredményeim szerint a MO gátló hatása az anyai viselkedésre hasonló időfüggést mutat, 

mint a MO egyéb akut hatásai, például az antinociceptív vagy légzésdepresszív hatások 

[193, 194]; valamint szintén összhangban vannak Grimm és munkatársai adataival; 

ugyanis az ő méréseik szerint naív állaton a MO anyai viselkedést rontó hatása 

körülbelül két óra hosszat tartott [69]. 

Megfigyeléseink alapján tehát a MO-nal kezelt anyaállatok utódgondozási viselkedése 

egy dózis MO után legalább napi 2-3 óra hosszan szignifikánsan rosszabb, mint a 

kontroll társaiké. Irodalmi adatok szerint a SAL-nal és MO-nal kezelt anyaállatok is a 

világos ciklusban több időt töltenek utódgondozással, mint a sötét ciklusban [76], ezért 

a világos ciklusban 2-3 órás „kiesés” az utódok gondozásában jelentős romlást okoz. 

Kísérleteinkben a MO gátló hatása 4 óra múlva már nem volt szignifikáns. Slamberová 

és munkatársai azonban arról számoltak be, hogy a vemhesség késői szakaszában 

(GD11-18) napi kétszer 10 mg/kg s.c. dózisban adagolt MO, melyet a fialás után 

elhagytak, csökkentette a MBo-t, növelte a non-MBo-t, és az utód visszaviteli teszten 

jelentős latencianövekedést okozott a laktáció minden napján [76]. Ez az adat arra utal, 

hogy az ismételt, nagyobb dózisú MO kezelés során nemcsak a MO közvetlen hatása, 

hanem maga a megvonás is befolyásolhatja az anyai viselkedést. 

5.1.1.3 DÓZIS-HATÁS ÖSSZEFÜGGÉS, A MORFIN-ÉRZÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA 

Ismeretes, hogy a krónikus MO-kezelés során számos hatáshoz tolerancia alakul ki, 

például az antinociceptív hatáshoz, a légzésdepresszióhoz, a hányingerhez/hányáshoz 

[138-143]. Ezzel ellentétben, a fialás körüli időszakban ismételten adagolt MO anyai 

viselkedést rontó hatásához szenzitizáció alakult ki az 5-6. posztpartum napra [73, 74]. 

Ezekben a kísérletekben a MO-t a vemhesség 17. napjától adagolták 5 napon keresztül 

és a dózis (5, illetve 3,5 mg/kg s.c. naponta) kisebb volt az általunk alkalmazottnál. 
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Kíváncsi voltam arra, vajon az általunk alkalmazott kezelési séma mellett is változik-e a 

MO utódgondozási viselkedést rontó hatása. MO-naív állatban a MO 5 és 10 mg/kg 

dózisban is jelentősen rontotta az anyai viselkedést, a kisebb adagok azonban 

hatástalanok voltak [78]. Ezen adatoknak is megfelelően a dózis-hatás összefüggést 

mindegyik kezelési csoportban (SAL- illetve MO-csoportok) 0-1-3-10-20 mg/kg s.c 

MO-nal vizsgáltuk. A MO dózisfüggő hatása mindkét csoportban kimutatható volt. A 

két faktor között („kezelés”x”challenege”) ugyan nem volt szignifikáns interakció, 

azonban a megfigyelt viselkedésben a MO-kezelt csoportban mindegyik MO- dózis 

numerikusan nagyobb mértékű gátlást okozott, mint a SAL-csoportban. Továbbá a 

„kezelés” faktor hatása statisztikailag is szignifikánsnak bizonyult úgy a MBo, mint a 

non-MBo esetében. Különbséget találtam a MO-hatás iránti érzékenységi küszöb 

vonatkozásában is: a 3 mg/kg MO-challenge csak a MO-csoportban okozott 

szignifikáns viselkedési romlást, a SAL-csoportban nem. Az adatok alapján 

megállapítható, hogy a krónikus, mérsékelt dózisú, konstans MO-kezelés hatására is 

megfigyelhető volt a MO anyai viselkedést rontó akut hatásának fokozódása. 

5.1.1.4 A NALOXON-CHALLENGE HATÁSA AZ ANYAI VISELKEDÉSRE 

Irodalmi adatok szerint a MO akut, anyai viselkedést gátló hatása naív állatban NX-nal 

antagonizálható [68, 69]. MO-naív anyaállatban a NX 0,5 mg/kg dózisban adagolva 

nem gátolta a posztpartum agressziót, amely az anyai viselkedés egyik formájának 

tekinthető, ellenben antagonizálta az akut MO-challenge hatását [195]. Byrnes és 

munkatársai vizsgálata szerint a NX szisztémásan (0,5 illetve 5 mg/kg s.c.) illetve i.c.v. 

(5 illetve 50 g) adva egyik dózisban sem befolyásolta az anyai viselkedés minőségét 

(kölykök fészekbe gyűjtése, fészeképítés, kölykök tisztogatása) [196]. Ezekben a 

kísérletekben az anyaállatok MO-naívak voltak. Miranda-Paiva és munkatársainak 

kísérletei szerint a vemhesség 17. napjától kezdve 7 napon keresztül napi egyszeri 5 

mg/kg MO-nal kezelt anyaállatokban az 1 mg/kg s.c. dózisú NX a MO anyai viselkedést 

gátló akut hatását kivédte [73]. Ezekkel az adatokkal ellentétben a teljes gesztáció 

időtartama alatt adott és a laktáció során tovább folytatott MO-kezelés után a NX még 

nagy dózisban (3 mg/kg) adagolva is csak csökkentette, de nem antagonizálta a MO 

akut, anyai viselkedést gátló hatását. Ez a megfigyelés az előző fejezetben tárgyalt 

eredményekkel együtt (a morfin-érzékenység vizsgálata) arra is utalhat, hogy a hosszú 
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távú, mérsékelt, konstans dózisú MO-kezelés megváltoztatja az opioid 

agonisták/antagonisták iránti érzékenységet. 

Bár korábbi eredményeim szerint a krónikus kezelés során naponta adagolt MO anyai 

viselkedést gátló hatása a következő napi kezelés előtt (vagyis 24 órával a kezelés után) 

nem volt kimutatható, a NX nem szelektív dózisban (3 mg/kg s.c.) adva a MO-kezelt 

anyaállatokban az anyai viselkedés statisztikailag szignifikáns romlását okozta, míg a 

SAL-csoportban ez a hatás nem volt megfigyelhető. Ez az adat összhangban van 

Slamberová és munkatársai korábban ismertetett eredményeivel, mely szerint a 

gesztáció 11. és 18. napja között napi kétszer 10 mg/kg dózisban adagolt MO elhagyása 

után az anyai viselkedés romlása volt megfigyelhető [76]. A kísérletben a szerzők az 

anyai viselkedés romlását a spontán elvonási tünetek és a MO együttes hatásával 

magyarázzák. Míg tehát Slamberová és munkatársai kísérletében (feltehetően a napi 

kétszeri MO adagolás miatt) az anyai viselkedés romlása, mint spontán elvonási tünet 

kimutatható volt, a mi kezelési sémánk mellett 24 órával az anyai viselkedés romlása, 

mint spontán elvonási tünet nem volt szignifikáns (tulajdonképpen szignifikáns hatás 

már a MO-adás után 4 órával sem volt kimutatható), NX-nal precipitálva azonban az 

elvonás erőteljesebben jelent meg, az anyai viselkedés romlása kimutatható volt. Annak 

a kérdésnek a tisztázására, vajon az általunk alkalmazott kezelési séma mellett létrejön-e 

dependencia, további kísérleteket végeztünk. 

5.1.2 OPIOID ELVONÁSI TÜNETEK (DEPENDENCIA) VIZSGÁLATA AZ 

ANYAÁLLATOKON 

5.1.2.1 FIZIKÁLIS TÜNETEK 

Ismételt MO-adagolás során kialakuló dependencia mértékének jól mérhető jellemzője 

patkányban a fizikális elvonási tünetek megjelenése. A tünetek felléphatnak spontán is, 

azonban az opioid receptor antagonista NX-nal precipitálhatók is. 

Buckett folyamatos dózisemelés után napi kétszeri 400 mg/kg MO adagolása után az 

utolsó MO dózist követően 16,5 órával 1 mg/kg levallorfán alkalmazásával jellegzetes 

fizikális elvonási tüneteket precipitált patkányon (vonaglás, vokalizáció, diarrhoea, 

hallható fogcsattogtatás, ptózis “vizes kutya” (wet dog shake)). Az elvonási tünetek 

intenzitása az általa alkalmazott módszer szerint a kezelés 11. napján (a titrálási időszak 

végére) 5,8 pont; a kezelés 17. napján 8,4 pont; a 29. napon 8,8 pont, a 116. napon 
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pedig 7 pont volt [176]. Folyamatosan emelkedő dózisú (maximális dózis 170 mg/kg), 

napi kétszeri MO adagolás után a NX 3 mg/kg dózisban adagolva ugyancsak magas 

pontszámmal (7,2) jellemezhető fizikális elvonási tüneteket precipitált [178]. Két darab 

75 mg-os MO-pellet s.c. beültetése után 3 nappal már 0,1 mg/kg s.c. NX is erős 

szomatikus elvonási tüneteket váltott ki Wistar patkányokon [90]. 

Az általam alkalmazott kezelési séma befejezése után 1 nappal még igen nagy dózisú 

(10 mg/kg) NX is csak alacsony pontszámú (1,86), gyenge fizikális elvonási tüneteket 

precipitált. Ez arra mutat, hogy a konstans, mérsékelt dózisú, naponta egyszer adagolt 

MO csak enyhe fizikális függőséget alakít ki az anyaállatokban. 

5.1.2.2 „PSZICHÉS” KOMPONENSEK 

Ismételt MO adagolást követően a NX viselkedés-vizsgálati módszerekkel mérhető 

egyéb, nem-fizikális („pszichés”) tüneteket is precipitál. Emelt keresztpalló teszten MO 

elvonás során szorongás-szerű viselkedés (a nyitott karban eltöltött idő csökkenése) 

mutatható ki, ami „pszichés” elvonási tünetnek tekinthető. Zhang és munkatársai 

eredményei szerint már egyetlen adag MO (5,6 illetve 10 mg/kg) után a NX 

dózisfüggően (0,1-3,3 mg/kg) csökkentette a nyitott karban eltöltött időtartamot, és ez a 

hatás ismételt MO kezelés után (4 alkalom) még kifejezettebb volt [89]. Tíz napon 

keresztül naponta kétszer adagolt 10 mg/kg MO-kezelés befejezése után 48 órával 

(spontán elvonás) hasonló, anxiogén hatásra utaló eredményeket közöltek [88]. 

A MO-elvonáskor megjelenő lokomotor aktivitási csökkenés több szerző szerint 

ugyancsak nem-fizikális („pszichés”) elvonási tünetként értékelhető. Kis, µ-szelektív 

dózisban alkalmazott NX a lokomotor aktivitás csökkenését váltotta ki MO-pellet-

implantátummal kezelt hím állatokban [90], és hasonló eredményekről számoltak be 11 

napos, folyamatosan emelkedő dózisú (maximális dózis 170 mg/kg) kezelés után is 

[91]. Ezeket a kísérleteket többnyire hím, esetleg nem gravid nőstény patkányokon 

végezték. 

Jelen kísérleteimben terhes nőstény patkányokon alkalmazott kezelési séma (közepes, 

konstans dózis, naponta egyszer, 6 héten keresztül) mellett azonban a MO elhagyása 

után, azaz a laktáció végén még igen nagy dózis (10 mg/kg) NX sem váltott ki nem-
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fizikális, „pszichés” elvonási tünetként értékelhető változást sem az EPM teszten, sem a 

lokomócióban. 

5.1.2.3 KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ AZ ANYAÁLLATOKON 

MO-kezelt állatban opioid-antagonista adagolása helyaverziót indukál, amely elvonási 

tünetként (negatív motiváció) is értékelhető. Ezt a hatást -egyszeri, vagy ismételt MO 

adagolás után- igen kis dózisú NX (már 0,004 - 0,01 mg/kg) is kiváltja [90, 97, 197]. 

Mucha és munkatársai vizsgálatai szerint NX (0,1-45 mg/kg) még MO-naív állatban is 

helyaverziót hoz létre [106]. Ez arra utal, hogy NX averziót indukáló hatásában az 

endogén opioid rendszer működése is közrejátszik. A fenti eredményekhez hasonlóan 

jelen kísérleteinkben az elválasztás (azaz a SAL, ill. MO kezelés befejezése) utáni 

napon adagolt 10 mg/kg NX a SAL-csoportban (kontroll) is kiváltott helyaverziót, a 

MO-csoportban azonban az averzió mértéke szignifikánsan nagyobb volt. Ez elvonási 

tünetként, illetve fokozott NX érzékenységnek egyaránt tekinthető. 

5.1.3 KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA AZ ANYAÁLLATOKON 

Egy vegyület helypreferenciát kiváltó hatása arra utal, hogy a vegyület kisebb-nagyobb 

abúzus potenciállal rendelkezik, ez a hatás MO vonatkozásában évtizedek óta ismert 

[32, 100, 106]. 

Közismert adat, hogy a MO helypreferencia-változást előidéző hatása fokozódik 

krónikus MO-kezelést követően, akár folyamatos, emelkedő dózisú MO-kezelést adtak 

(egy héten keresztül 50 mg/kg/nap dózisig), akár napi egyszeri MO-injekciót 

alkalmaztak összesen négy adagban [132, 133]. Az irodalomban található adatok 

azonban hím, illetve esetleg nem terhes nőstény állatokra vonatkoznak, a perinatális 

MO kezelésre nem találtam az irodalomban helypreferencia adatokat. Eredményeim 

szerint a teljes perinatális időszakban MO-kezelt anyaállatokban az elválasztást követő 

napon (MO adagolás befejezése utáni napon) kezdett kísérletsorozatban a MO 

helypreferenciát indukáló hatása szignifikánsan nagyobb volt, mint a SAL-csoportban. 

5.1.4 A MORFIN ANTINOCICEPTÍV HATÁSA AZ ANYAÁLLATOKON 

Állatkísérletekből és a humán gyakorlatból jól ismert tény, hogy MO antinociceptív 

hatásához tolerancia fejlődik ki. Patkányban például napi 2x10 mg/kg s.c. MO-kezelés 

hét nap alatt a MO antinociceptív hatásának csökkenését eredményezte [66]. Nem 
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találtam azonban az irodalomban adatokat arra, hogyan változik a MO antinociceptív 

hatása a vemhesség vagy laktáció alatt végzett krónikus MO-kezelés során, 

befolyásolja-e a gesztáció/laktáció a tolerancia kialakulását. A fentiekkel ellentétben a 

kísérleteinkben alkalmazott konstans, mérsékelt dózisú, hosszan tartó MO-kezelés az 

anyaállatokban a MO antinociceptív hatásának csak kismértékű numerikus, 

statisztikailag nem szignifikáns csökkenését okozta. Feltételezhető, hogy a 

gesztáció/laktáció alatti hormonális és neurális változások az antinociceptív tolerancia 

kialakulása ellen hatnak. 

5.1.5 AZ ANYAÁLLATOKON VÉGZETT KÍSÉRLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az anyaállatokon végzett kísérleti eredményeimet összefoglalva tehát megállapítható, 

hogy az általam alkalmazott konstans, közepes dózisú, hosszantartó MO-kezelés az 

anyaállatok opioid érzékenységét megváltoztatta anélkül, hogy jelentősebb 

dependenciát okozó hatás kimutatható lett volna. Az utódgondozási (MB) és a CPP 

tesztekben a MO iránti érzékenység fokozódott, és ugyanezt tapasztaltam a NX CPA-t 

indukáló és anyai viselkedésre kifejtett hatásaiban is. Ugyanakkor NX ezeken az 

állatokon csak enyhe fizikális elvonási tüneteket precipitált, sem anxiogén hatásra utaló 

jeleket, sem hipolokomóciót („pszichés” elvonási tünetek) nem okozott. Azt, hogy a NX 

fokozott hatása a CPA és az anyai viselkedési tesztekben elvonási tünetnek, vagy 

egyszerűen fokozott NX érzékenységnek tekinthető, ezen vizsgálatok alapján nem lehet 

eldönteni. 

Krónikus MO-kezelés esetén a -receptorok down- és upregulációját is leírták [59, 60]. 

A MO azonban nem okoz receptor internalizációt, a -receptor denzitása nem változik 

idegszövet preparátumon [63]. Az ellentmondó eredmények arra utalnak, hogy a MO-

kezelés hatására létrejövő viselkedési változások hátterében valószínűleg nem a 

receptorok számának változása áll. Kötési kísérletekben a MO 10 napig történő adását 

követően (60 mg/kg-ig titrálva) szubcelluláris szinten már 5 napos adagolás után is 

eltéréseket lehet detektálni: a mikroszomális frakcióban a nő a µ-kötőhelyek száma, 

illetve a G-fehérje-kötődés is [60]. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy 

fokozottabb G-fehérje aktiválás a morfinnak a sejtfelszíni receptorokhoz történő 

kötődése során is bekövetkezne, és a kísérleteinkben tapasztalt szenzitizációs jelenség 

oka lehetne. A gesztáció idején az endogén opioid mechanizmusok kifejezettebbek, 



 82

általában gátló hatásuk jobban érvényesül, bár a szülés után visszaállnak a gesztáció 

előtti szintre [18-27]. A gesztáció és fialás, valamint a posztpartum, utódgondozási 

viselkedés megjelenésével egyidejű hormonális és egyéb (például opioid rendszerbeli) 

változások a krónikus MO-kezelés opioid rendszerre kifejtett hatásait is 

megváltozhatják. 

Saját megfigyeléseink és irodalmi adatok is bizonyítják, hogy az ismételt MO-kezelés 

egyes MO-hatások iránt szenzitizációt hoz létre. MO-nal kezelt állatokban a MO 

utódgondozási viselkedésre kifejtett gátló hatása kifejezettebben érvényesül [73] és a 

MO pozitív és negatív megerősítő hatása is fokozódik [90, 97, 132, 133, 197]. 

Az anyai viselkedés és a fizikális elvonási tünetek közvetítésében a µ-opioid 

receptoroknak tulajdonítanak szerepet [79, 100, 198], míg a CPA kialakulásában a - és 

a -opioid receptorok is szerepet játszhatnak. Ezt bizonyítja például, hogy MO-

dependens patkányban a nagyobb dózisban a µ- és a δ-opioid receptoron egyaránt ható 

NX fizikális elvonási tüneteket és helyaverziót is okozott, addig a szelektív δ-

antagonista naltrindol nem indukált fizikális megvonási tüneteket, azonban helyaverziót 

igen [199]. Eredményeim alapján nem zárható ki, hogy az általam alkalmazott állandó, 

mérsékelt dózisú perinatális időszakban történő MO-kezelés a µ és a δ-receptorok 

érzékenységét is befolyásolja. 

Az opioid rendszer mellett a krónikus MO-kezelés egyéb transzmitter-rendszerek 

működését is megváltoztatja. A dopaminerg struktúrák például a központi 

idegrendszernek olyan részei, amelyeknek a posztpartum utódgondozási viselkedésben 

és az abúzuspotenciállal bíró szerek pozitív (és negatív) megerősítő hatásában is 

jelentőséget tulajdonítanak. A medialis preopticus area, ventralis pallidum, nucleus 

accumbens dopaminerg afferentációt kap, ezek a struktúrák az anyai viselkedés 

kialakításában is részt vesznek [200, 201]; a nucleus accumbens pedig a reward-kör 

egyik központja [202]. Irodalmi adatok szerint egyszeri dózisú MO-kezelés után (0,5-

3,5 mg/kg) az A10 (ventralis tegmentalis area-ban található) és az A9 (substantia nigra-

ban található) dopaminerg neuronok spontán tüzelése megnövekedett [203]. A krónikus 

(6-7 napig tartó) MO-kezelés hatásáról számos – és némelykor ellentmondó - adat 

található az irodalomban, bár ezek nagy része a dopamin-transzmisszió fokozódásáról 



 83

számol be. Így például krónikus MO-kezelés hatására a striatumban és a cortexben a 

dopamin D1-receptor-stimulálta cAMP-képződés fokozódását írták le [204, 205]. Mások 

szerint a striatumban a D1-recetorokat kódoló mRNS szintje nem változott [206]. A 

nucleus accumbensben és a striatumban a dopamin D2-receptorokat kódoló mRNS-szint 

megnövekedéséről is beszámoltak [207], míg más közlemények szerint a nucleus 

caudatusban a D2-mRNS-szint enyhén csökkent, a D3-receptort kódoló mRNS-szint 

viszont erősen megnövekedett több agyi régióban is (striatumban, ventralis tegmentalis 

area-ban és a substantia nigra-ban) [206]. 

Az általunk alkalmazott MO-kezeléshez némiképp hasonló tartós, mérsékelt dózisú 

MO-kezelés (10 mg/kg naponta egyszer, 14 napig) abbahagyása után az elektromosan 

kiváltott dopamin- illetve acetilkolin-felszabadulás hosszú ideig tartó emelkedését 

mérték. A szerzők konklúziója szerint a tartós, mérsékelt dózisú MO-kezelés hosszú 

távú adaptív változásokat idézhet elő a központi idegrendszerben, mely változásoknak 

szerepe lehet az abúzus-szerek iránti fokozott vulnerabilitásban [205, 208]. 

5.2 AZ UTÓDÁLLATOKON VÉGZETT KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI 

5.2.1 AZ UTÓDOK ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA 

Az alomszám, az utód mortalitás nem különbözött a MO- és kontroll csoportban. 

A perinatálisan MO-expozíciónak kitett kölykök szignifikánsan kisebb súllyal születtek. 

Prenatális metadon-expozíció után hasonló eredményről számolt be Kunko és csoportja 

[87], míg Slamberová és munkatársai valamint Gagin és munkatársai nem tapasztaltak 

súlycsökkenést a MO-expozíciónak kitett utódcsoportban [136, 164]. Ők a 

kísérleteikben azonban rövidebb ideig adták a MO-t, és más törzseket is használtak 

(Sprague-Dawley illetve Fisher 344 törzseket). 

Kísérleteinkben a kölykök súlygyarapodása aszerint változott, hogy a MO-expozíciónak 

a perinatális időszak mely periódusában voltak kitéve. A teljes perinatális időszakban 

MO-nal kezelt anyaállatok utódai (U/1 kísérlet, m/m csoport) szignifikánsan 

gyorsabban gyarapodtak, mint a kontrollok (s/s csoport). Ezzel ellentétben Siddiqui és 

munkatársai a mienkénél sokkal markánsabb MO-kezelés (a pároztatás előtt kezdett és a 

laktáció 10. napjáig folytatott 40 mg/kg dózisú) alkalmazása után azt tapasztalták, hogy 

egészen a PD60-ig szignifikánsan lassabban gyarapodott a MO-expozíciónak kitett 
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utódállatok súlya [185]. A mi eredményünk azonban jól egybecseng a humán adatokkal: 

az elvonási tünetekkel született újszülöttek kisebb súlyúak, ugyanakkor 18 hónapos 

korukra behozzák a lemaradást a „normál” terhességekből született társaikhoz képest 

[17]. 

A teljes perinatális expozíció hatásával ellentétben úgy a születés utáni MO-elvonás 

(U/2 kísérlet, m/s csoport), mint a születés után kezdett anyai MO-kezelés (U/2 kísérlet, 

s/m csoport) a kontrollhoz képest kisebb súlynövekedést eredményezett. Nem 

egyértelmű, hogy a kontrollhoz képest miért nőtt kevésbé azoknak a kölyköknek a 

súlya, amelyek csak az anyatejjel kapták a MO-t (s/m), ezzel ellentétben, amelyek a 

teljes perinatális időszakban voltak MO-expozíciónak kitéve (m/m), miért gyarapodtak 

gyorsabban a kontrollhoz képest. Egyik lehetséges magyarázat szerint a már in utero 

MO-t kapott kölykök az anyatejjel közvetített MO anorexigén hatásához toleránssá 

váltak, mint ahogy a tail-flick teszt eredményei szerint a MO antinociceptív hatásához is 

tolerancia alakult ki a m/m utódokban. 

A MO-expozíciónak csak prenatálisan kitett csoport (m/s) gyengébb súlygyarapodása 

arra utalhat, hogy itt az elvonási tünetek miatt erőteljesebben megzavart utódgondozási 

viselkedés lényeges szerepet játszhat a súlygyarapodás csökkenésében. Bár ennél a 

csoportnál a MO-elvonás direkt neonatális hatását is figyelembe kell venni, ez 

valószínűleg elég csekély hatás lehet, hiszen még a hosszabb expozíciónak kitett, teljes 

perinatális időszak alatt kezelt anyaállatok utódain (m/m) is csak igen enyhe 

dependenciára utaló jelek voltak mérhetőek (ld. később). 

5.2.2 AZ UTÓDÁLLATOK LOKOMOTOROS AKTIVITÁSA ÚJ KÖRNYEZETBEN 

(ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉG) 

Kísérleteimben a teljes perinatális MO-expozíció az új környezethez való késleltetett 

habituációt okozott az elválasztás utáni második napon mérve (PD24). A hatás a hím 

utódokban erőteljesebb volt. Ez az eredményem látszólag ellentétben állhat mások 

adataival, melyek szerint opioid-naív periadoleszcens (PD29) hím patkányok az új 

környezetben kevésbé aktívak, mint a nőstények [209]. Fontos azonban hangsúlyozni 

azt, hogy a fokozottabb lokomotoros aktivitást a perinatálisan MO-expozíciónak kitett 

hímekben figyeltem meg. A késleltetett habituáció, ami tulajdonképpen fokozott 

ingerlékenység, csökkent adaptív képesség következményének tekinthető, részben talán 
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magyarázható lenne azzal, hogy az utódállatok 2 nappal az MO-expozíció befejeződése 

után a MO-elvonás hatása alatt vannak. Jóllehet, felnőtt, MO-dependens patkányban a 

NX csökkenti a lokomotoros aktivitást –mely az elvonás egyfajta „pszichés” jeleként 

értékelhető [90, 91]-, újszülött opioid-dependens állatban a NX fokozza a lokomotoros 

aktivitást [145-147]. Ez magyarázhatná azt is, miért kifejezettebb a hatás a hímeken, 

mivel MO-dependens hímeken NX-precipitációt követően erőteljesebb elvonási tünetek 

jelennek meg, mint a nőstényekben [210]. Az elvonás lehetséges szerepét támogathatná 

továbbá, hogy három hét múlva (PD42) a lokomotoros aktivitásban semmilyen 

különbséget nem figyeltem meg a MO-expozíciónak kitett és a kontroll csoport között. 

Ugyanakkor azokban a kísérleteinkben, ahol a motilitás változását NX precipitáció után 

vizsgáltuk, a NX ugyan csökkentette az utódállatok motilitását, de a különbség nem volt 

szignifikáns. Az általunk mért fenntartott lokomotoros hiperaktivitás ezért megítélésem 

szerint nem tekinthető egyszerűen elvonási tünetenek, inkább az adaptációs képesség 

romlásáról lehet szó. Erre utal az is, hogy az U/2 kísérletben mindkét MO-expozíciónak 

kitett csoport, tehát nemcsak a s/m, ahol beszélhetnénk elvonásról, hanem az m/s 

csoport állatai is, késleltetett habituációt mutattak a kontrollhoz képest. Ez utóbbi 

esetben pedig értelemszerűen nem magyarázhatja a hatást az elvonás. Ráadásul a 

prenatális expozíció hatása kifejezettebb volt, ezért – véleményem szerint - a MO in 

utero okozott központi idegrendszeri hatását egyáltalán nem lehet kizárni. 

5.2.3 DEPENDENCIA AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

A NX-adás utáni dependencia-kísérleteket a s/m- és m/s-csoport állatain nem végeztem 

el, mivel az erőteljesebb perinatális MO-expozíciós csoportban is igen enyhe fizikális 

elvonási tünetek jelentek meg és „pszichés” elvonásra utaló jeleket nem lehetett 

kimutatni a lokomotoros teszten. 

5.2.3.1 FIZIKÁLIS ELVONÁSI TÜNETEK 

A klinikumból is jól ismert, és állatkísérletekben is kimutathatóak az opioidok 

elvonásakor a dependens anya magzatában vagy az újszülöttjében elvonási tünetek [81-

87]. Az anyaállatot MO-nal különböző módszerekkel dependenssé téve (MO-pellet, 

konstans 20 mg/kg dózisú MO-injekció, illetve folyamatosan emelkedő dózisú, 

krónikus MO-adagolás) egyaránt leírták az elvonásra utaló jeleket az utódban: magzati 

hiperaktivitást 18 napos fötusban, fizikális elvonási tüneteket (ásítás, hasi feszítés) 5 
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napos kölykökben [82, 84, 85]. Ezekben a kísérletekben nemcsak a MO dózisa, hanem 

értelemszerűen a MO-expozíció ideje is eltért az általunk alkalmazottól: csak in utero 

kaptak MO-t a kölykök (a gesztáció második felében), vagy az anyai MO-kezelés a 

pároztatás előtti héttől a fialás utáni 5. napig tartott. Kísérleteinkben a fizikális elvonási 

tüneteket az elválasztás előtti napon mértük, az irodalomban azonban nem találtam 

hasonló korú utódokra és hasonló expozícióra vonatkozó adatokat. Az általunk 

alkalmazott teljes perinatális, mérsékelt dózisú MO-expozíció csupán igen enyhe 

fizikális dependenciát eredményezett úgy a hím, mint a nőstény utódokban, a 

nőstényekben azonban a hímeknél is gyengébben jelentek meg a tünetek. 

5.2.3.2 „PSZICHÉS” ELVONÁSI TÜNETEK  

A pre- illetve posztnatális opioid-expozíciónak kitett fiatal (újszülött) utódállatokban az 

elvonás antagonistával történő precipitációjakor a felnőtt állatoktól eltérően a 

lokomotoros aktivitás nő [85, 93]. Az irodalomban azonban nem találtam adatot arra 

vonatkozóan, hogy a teljes perinatális időszakban MO-expozíciónak kitett 

utódállatokban precipitálható-e opioid-antagonistával a dependencia „pszichés” jeleként 

értékelhető hipolokomóció. Kísérleteimben az elválasztást követően nagy dózisú (10 

mg/kg) NX adását követően nem volt kimutatható ez a „pszichés” dependenciára utaló 

jel. Az igen enyhe fizikális elvonási tünetekkel együtt ez az eredmény azt jelzi, hogy az 

általam alkalmazott perinatális MO-expozíció igen csekély dependenciát hoz létre az 

utódállatokban. 

5.2.3.3 KONDÍCIONÁLT HELYAVERZIÓ TESZT AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

A NX (10 mg/kg) a perinatálisan MO-expozíciónak kitett hím és nőstény utódállat-

csoportban egyaránt szignifikánsan erősebb helyaverziót okozott, nemi különbséget 

nem tapasztaltam. Mivel a mérsékelt dózisú, teljes perinatális MO-expozíció kis fokú 

dependenciát okozott az utódokban, a sokkal kifejezettebb NX-indukálta helyaverzió 

nem tekinthető pusztán elvonási tünetnek, hanem – feltehetően - az endogén opioid 

rendszer működésének megváltozására utal. 

5.2.4 KONDÍCIONÁLT HELYPREFERENCIA TESZT AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

A MO és az MDMA helypreferencia-változást okozó hatása a perinatálisan MO-

expozíciónak kitett felnőtt utódállatokban szignifikánsan erősebb volt. A MO pozitív 

megerősítő hatása a prenatális MO-expozíció esetében (m/s) szignifikánsan 
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kifejezettebb volt, mint a MO-expozíciónak csak a laktáció során kitett utódokban 

(s/m), ami arra utal, hogy a születés után, csak anyatejjel történt MO-expozíció a felnőtt 

utódállatok MO megerősítő hatása iránti szenzitivitását nem befolyásolta. 

Eredményem nem meglepő, habár az irodalomban némileg ellentmondó adatokra is 

bukkanhatunk. Amíg egyes szerzők szerint a gesztáció 11-18 napja között napi kétszeri 

10 mg/kg prenatális MO-expozíciónak kitett hímekben a MO pozitív megerősítő hatása 

sem az önadagolásos kísérletekben, sem a helypreferencia teszten nem változott [137], 

addig mások prenatális MO-expozíciónak kitett felnőtt hímekben a heroin és a kokain 

megerősítő hatásának növekedéséről számoltak be [134]. Gagin és munkatársai a 

gesztáció 12. és 18. napja között adagoltak emelkedő dózisban MO-t (0,75–12,.0 

mg/nap), és a kifejezettebb MO-indukálta helypreferencia változást az utódállatokban 

nemtől függetlenül tapasztalták [135]. A MO-indukálta CPP-kísérletünkben jelentős 

nemi különbségek is megjelentek. A kondícionálás során alkalmazott dózisok (1 illetve 

3 mg/kg s.c.) a kontroll (SAL-expozíciónak kitett) hímekben nem indukáltak 

kimutatható helypreferencia-változást, míg nőstényekben igen, és ez a helypreferencia-

változás a perinatálisan MO-expozíciónak kitett nőstényekben erőteljesebb volt, mint a 

hímekben. A nőstények fokozott érzékenysége nemcsak a SAL-csoportban (s/s), ill. a 

teljes perinatális periódusban MO-expozíciónak kitett csoportban (m/m), hanem a 

részleges MO-expozíciónak kitett csoportokban (m/s és s/m) is jelentős volt. 

Humán adatok szerint a nők érzékenyebbek bizonyos drogok (opioidok, 

pszichostimulánsok, nikotin) megerősítő hatásával szemben, ami az addikció különböző 

lépcsőfokain is lemérhető (pl. megszerzés, diszreguláció-kiterjesztés, relapszusok) 

[211]. Állatkísérletes adatok hasonló különbségeket mutatnak. Lynch és munkatársai 

például önadagolásos állatkísérleteikben azt tapasztalták, hogy nőstény patkányok több 

kokaint illetve és heroint adagoltak maguknak, mint a hímek [212]. Cicero és 

munkatársai szintén kimutatták, hogy nőstényekben kifejezettebb a heroin és a MO 

megerősítő hatása: a nőstény állatok több heroint illetve MO-t adagoltak maguknak és 

hím társaiknál többször is próbálkoztak, hogy megszerezzék a szert [213]. 

Diszkriminációs tesztben nőstény patkányok már kisebb dózisban megkülönböztették a 

MO-t, mint a hímek, és szignifikánsan kevesebb alkalom kellett a kondícionálásukhoz is 

[214]. A kokain megerősítő hatásával kapcsolatosan Vathy és munkatársai is 
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beszámoltak nemi különbségekről [215]. Ők kísérleteikben a vemhesség 11-18. napja 

között adagoltak MO-t, ez a prenatális expozíció a felnőtt hím utódállatokban nem 

befolyásolta a kokain megerősítő hatását, azaz a kontroll és MO-expozíciónak kitett hím 

állatok ugyanolyan mértékeben adagolták maguknak a kokaint. A prenatális MO-

expozíciónak kitett nőstények ugyanakkor gyakrabban adagolták maguknak a szert. 

Kísérleteinkben ugyanakkor az MDMA vonatkozásában a nemi különbség nem volt 

szignifikáns, az MDMA mindkét nemben erős helypreferencia-változást indukált. 

5.2.5 A MORFIN ANTINOCICEPTÍV HATÁSA AZ UTÓDÁLLATOKBAN 

Az elválasztás utáni harmadik napon vizsgálva a teljes perinatális időszak alatt MO-

expozíciónak kitett hím utódokban a MO antinociceptív hatása szignifikánsan kisebb 

volt, mint a SAL-expozíciónak kitett kontroll utódállatoké. A MO antinoceptív 

hatásának kisfokú csökkenése a három hónapos hím utódállatokon azonban már nem 

volt szignifikáns. Azonban ha a MO-expozíciót csak a gesztációs időszakban (m/s 

csoport), vagy csak a lactációs időszakban (s/m csoport) alkalmaztuk, a MO 

fájdalomcsillapító hatásában nem kaptam változást. 

A hím utódállatokkal ellentétben a nőstény utódok érzékenysége a MO antinociceptív 

hatásához egyik esetben sem változott, tolerancia kialakulását nem észleltem. 

Az irodalomban számos publikáció foglalkozik a perinatális MO-expozíciónak kitett 

újszülött állatokban kialakuló antinociceptív toleranciával. Van Praag és munkatársai a 

posztnatális időszakban (PD5,6,7,8) naponta kétszer adagolt 20 mg/kg s.c. MO után a 9. 

posztnatális napon mértek csökkent MO-antinociceptív hatást [92, 144], míg Thorton és 

munkatársai 72 órán keresztül ozmotikus minipumpában adagoltak hat napos állatoknak 

opioidokat (fentanilt illetve MO-t) és ezután, a 10. posztnatális napon a fentanil illetve 

MO antinociceptív hatásához tolaranciát mértek [146, 147]. Robinson és munkatársai az 

anyaállatnak adagoltak opioidokat (metadont ill. buprenorfint) ozmotikus 

minipumpában, ezt követően a négy napos utódokban a MO kisebb analgetikus választ 

váltott ki [86]. Chiou és munkatársai s.c. MO-nal kezelték az anyaállatot, a kezelést a 

pároztatás előtt hét nappal kezdték 2 mg/kg s.c dózissal, a vemhesség alatt ezt a dózist 

tovább adagolták. Fialás után két hetenként 1 mg/kg –mal emelték az adagot, az 

antinociceptív toleranciát az utódokban a 14. posztnatális napon mérték [216]. 
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Ezekben a vizsgálatokban azonban az MO expozíció módja és az antinoceptív hatás 

mérésének időpontja is különbözött a mi kísérleteinktől. 

Nemi különbségekről sem az újszülött utódokban [86, 92, 144, 146, 147, 216], sem 

juvenilis (20 napos) patkány vizsgálatokban [217] nem számoltak be. 

Az irodalomban ugyanakkor felnőtt állaton számos adatot találunk az opioidok 

hatásainak nemi különbözőségeiről. Többek között beszámolnak arról, hogy hím 

állatokban kifejezettebb antinociceptív tolerancia alakul ki krónikus MO kezelést 

követően [210, 218]; valamint a hímek a MO hipolokomóciót okozó hatása iránt is 

érzékenyebbek [219].  

5.2.6 A NEMI KÜLÖNBSÉGEK LEHETSÉGES HÁTTERE AZ UTÓDÁLLAT-

KÍSÉRLETEKBEN 

A perinatális MO-expozíciónak kitett utódállatokon végzett kísérleteinkben számos 

teszten tapasztaltam kifejezett nemi különbséget. Így a hím utódállatokban kifejezettebb 

volt a habituációs képesség romlása és csak a hím állatokon mértem a MO 

antinociceptív hatásának a csökkenését. A NX-precipitálta fizikális elvonási tünetek is 

kifejezettebbek voltak a hím állatokon. Ugyanakkor a MO megerősítő hatása (CPP-

teszt) lényegesen kifejezettebb volt a felnőtt nőstény utódállatokon. 

A nemi különbségek mechanizmusa nem tisztázott. 

Magyarázatként felmerülhet esetleges nemek szerinti különbség a morfin 

farnmakokinetikájában. Irodalmi adatok azonban ezt nem támasztják alá. Cicero és 

munkatársai eredményei szerint patkányban 2,5-15 mg/kg tartományban adagolva MO 

eliminációs felezési ideje és az agyból történő kiürülése nem mutatott nemi 

különbségeket [218]. Ezen túlmenően az ellentétes irányú nemi különbségek 

semmiképen sem magyarázhatóak farmakokinetikai eltéréssel. 

 

Mivel az erőteljesebb opioid hatásokat, ill azok változásait hímeken röviddel az 

elválasztás után mértük, és mivel ezek a hatások a későbbi időpontokban már nem, vagy 

csak kevéssé voltak kimutathatóak, elképzelhető, hogy hím állatok esetében az MO-hoz 

nagyobb mértékben alakul ki tolerancia vagy kifejezettebb lesz a függőség, mint a 

nőstény állatokban. Erre utal a MO antinociceptív hatásának szignifikáns csökkenése az 
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elválasztás utáni 2. napon, valamint a kifejezettebb (bár így sem jelentős) fizikális 

elvonási tünetek megjelenése NX adását követően. Ezek az eredmények összhangban 

vannak felnőtt állatokon mért hasonló, és már korábban idézett eredményekkel, melyek 

szerint hím állatban a krónikus MO-kezelés nagyobb mértékű antinociceptív toleranciát 

eredményez [210, 218], valamint a NX erőteljesebb fizikális elvonási tüneteket 

precipitál [210]. 

Az elválasztás után rövid idővel mért, és hímekben kifejezettebb MO-hatásban, ill. 

ennek változásában szerepet játszhatnak az opioid receptorok és jelátviteli 

mechanizmusokban mutatkozó nemi különbségek is. Ebben a vonatkozásban az 

irodalomban számos meglehetősen ellentmondásos adatot lehet találni. Kötési kísérletek 

szerint a medialis preopticus area-ban az opioid receptorok nagyobb denzitást mutattak 

nőstényekben, mint hímekben [220]. Mások ugyanakkor arról számoltak be, hogy 

felnőtt nőstényekben a µ-receptorok tartalékkapacitása kisebb vagy a jelátvitel csökkent 

a hímekhez képest [221]. Amennyiben a perinatális MO-expozíció ugyanúgy csökkenti 

a µ-receptorok tartalékkapacitását mindkét nemben, feltételezhetjük, hogy a nagyobb 

tartalékkal bíró rendszerben a változás mértéke is nagyobb lesz, ez magyarázhatja a 

hímekben az antinociceptív érzékenység markánsabb csökkenését. Alátámasztja ezt a 

feltételezést, hogy perinatális MO-expozíció esetén a preopticus areában a µ-receptorok 

denzitása erősebben csökkent hímekben, mint a nőstényekben [222]. Más publikációk 

viszont a nemek szerint eltérő receptor denzitás ellen szólnak [145, 149]. 

A fentiekkel ellentétben MO megerősítő hatása - bár az minden MO-expozíciónak kitett 

állatcsoportban nagyobb volt, mint a kontroll állatokban – lényegesen kifejezettebb volt 

a nőstényekben, mint a hímekben. Jó összhangben eredményeimmel számos, korábban 

már idézett irodalmi adat bízonyítja a nőstény állatok hímeknél nagyobb érzékenységét 

az opioidok megerősítő, abúzust kiváltó hatásában [212-214]. 

A perinatális opioid-expozíció hosszú távú, hormonális (főleg a női nemi hormonokat 

érintő), illetve a neurotranszmisszióra gyakorolt hatásaiban mutatkozó eltéréseket nem 

lehet figyelmen kívül hagyni. Bár a gonadectomia hatása a MO antinociceptív hatásának 

változásában ellentmondásos [223-225], a nemi hormonok szerepe a MO megerősítő 

hatásában kimutatható nemi különbségekben egyértelműbbnek tűnik. Modern képalkotó 

eljárásokkal nyert humán adatok szerint a nőkben nagyobb a dopamin szinaptikus 
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koncentrációja a striatumban [226]. Állatkísérletes adatok szerint a női nemi hormonok 

növelik a dopamin-kiáramlást a striatumból és a nucleus accumbens-ből, ez a hatás a 

pozitív megerősítő hatás közvetítésében kulcsfontosságú lehet [227]. 

Mindezekkel együtt azonban mégsem lehet a nőstényekben kimutatható erősebb 

megerősítő hatást pusztán a nemi hormonoknak tulajdonítani. Siddiqui és munkatársai 

ugyanis csökkent plazma ösztradiol-, ovarialis ösztradiol-, és ovariális progeszteron-

szintekről számoltak be a teljes perinatális időszakban MO-expozíciónak (napi 15 

mg/kg) kitett nőstény állatokban [185]. 

Bár az egyes agyi régiókban a tanszmitterszintek változásának szerepe és jelentősége 

egy adott összetett viselkedésformában továbbra is meglehetősen tisztázatlan, a 

perinatális opioid-expozíciónak kitett állatokban számos nemi különbséget írtak le a 

különböző neurotranszmitterek tekintetében. Prenatálisan metadon-expozíciónak kitett 

nőstények hypothalamus-ában a PD21-n például háromszorosan megemelkedett 

dopamin-szintekről számoltak be [228], mások a striatumban viszont ugyanezt már nem 

mutatták ki [229, 230]. Az opioid hatás azonban messze nem egyértelmű, Siddiqui és 

munkatársai például prenatálisan MO-expozíciónak kitett felnőtt nőstényeknek sem a 

hypothalamus-ában sem az amygdala-jában nem mutatták ki a dopaminszintek 

változását.  

Szintén prenatálisan MO-expozíciónak kitett felnőtt állatokban nemek szerint eltérően 

változott a noradrenalin szintje a hypothalamusban: nőstényekben csökkent [165, 185], 

hímekben nőtt [165]. Hasonló, de nem szignifikáns eltéréseket tapasztaltak a frontalis 

cortexben. A noradrenalin szintje ezzel szemben  nem változott a striatumban [230] és 

az amygdala-ban [185]. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a perinatális MO-expozíciót követően mérhető 

fokozott kábítószer-érzékenység bonyolult – és jelenleg meglehetősen kevéssé tisztázott 

- endokrin és neurotranszmitter változások következménye lehet. 
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6  K Ö V E T K E Z T E T É S E K  

A dolgozat legfontosabb új megállapításai a következők: 

1. A perinatális időszakban konstans, mérsékelt dózisú MO-nal kezelt 

anyaállatokban az anyai viselkedés romlik, ráadásul a MO anyai viselkedést 

gátló hatásához szenzitizáció alakul ki. Emellett megváltozik az anyaállatok 

érzékenysége az opioid agonista/antagonista vegyületekkel szemben. A laktációs 

periódusban mérhető csökkent anyai gondoskodás is szerepet játszhat az utókon 

mérhető viselkedési változások kialakulásában. 

2. A perinatális alkalmazott konstans, mérsékelt dózisú MO-expozíció rontja a hím 

utódok adaptációs képességét és csökkenti a hím állatok érzékenységét a MO 

antinociceptív hatásához a korai adoleszcens periódusban. Az adaptív képesség 

romlása a prenatális expozíció után kifejezettebb, mint a csak posztnatális 

expozíció után. 

3. A konstans, mérsékelt dózisú, perinatális MO-expozíció felnőtt korban mindkét 

nemben igen erőteljesen megnöveli a drog-abúzus iránti érzékenységet, fokozott 

vulnerabilitást eredményez nem csupán a MO, hanem más típusú (ecstasy) 

kábítószer vonatkozásában is. A MO pozitív megerősítő hatása a perinatális 

MO-expozíciónak kitett nőstényekben még erőteljesebb, mint hímekben. A 

fokozott vulnerabilitás nem csupán a teljes perinatális MO-expozíciót követően 

alakul ki, hanem akkor is, ha az expozíció csupán in utero történt. Ezzel 

ellentétben, ha az utódállat csak a laktáció során exponálódott MO-nal, fokozott 

vulnerabilitás nem volt kimutatható. Ez arra utal, hogy elsősorban a még 

magzati korban létrejött idegrendszeri hatások felelősek a függőség 

kialakulásának megnövekedett rizikójáért.  

4. Úgy az anyaállatokon, mint az utódokon kapott eredmények alapján 

megállapítható, hogy a kábítószerek megerősítő hatásával szemben kialakult 

fokozott vulnerabiltás megjelenése független a kezelés, vagy expozíció során 

kialakuló dependenciától, amely az általunk alkalmazott kezelési séma mellett 

igen kisfokú volt. 

Bár a humán droghasználati szokásokat nehéz modellezni állatokon, a fenti eredmények 

alapján megállapítható, hogy az általunk választott (az irodalomban igen kevéssé 

használatos), a gesztáció és a laktáció ideje alatt folyamatosan, naponta egyszer adagolt, 
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relatíve kis, konstans dózisú MO számos finom viselkedésbeli eltérést okoz az 

anyákban és azok utódaiban. A MO-expozíciónak kitett utódokban rövid és hosszú távú, 

káros viselkedési hatások lépnek fel; ebben nemcsak a MO direkt farmakológiai 

hatásának, hanem az anyai gondozó szerep gyengülésének is szerepe lehet. Ezen 

mérsékelt dózisú MO kezelés jó modellje lehet a droghasználat iránti vulnerábilitás 

kialakulásának, mivel az nemcsak az anyaállatokban fokozott, hanem az utódokban is. 

Különösen fontosnak tartom, hogy a fokozott sérülékenység az utódok felnőtt korában 

is fennáll és nem csupán az adott („az anya közvetítésével megismert”) szerre 

vonatkozhat, hanem általánosságban növelheti a drog-abúzus kialakulásának veszélyét. 
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7  Ö S S Z E F O G L A L Á S  

A perinatális időszakban alkalmazott mérsékelt, állandó dózisú, krónikus morfin (MO)-

kezelés (napi egyszeri 10 mg/kg s.c.) patkány anyákra és utódaikra gyakorolt hatásait 

vizsgáltam. Az anyaállatokat a teljes perinatális MO-kezelés után, az utódokat az 

expozíció ideje szerint is vizsgáltuk a MO-expozíciónak a teljes perinatális időszakban 

(m/m), csak in utero (m/s), illetve csak posztpartum (s/m) kitett csoportokon. A MO-

kezelt anyaállatokon jelentős mértékben romlott az utódgondozási viselkedés. A MO 

hatása naponta legalább 2-3 óráig tartott, dózisfüggést mutatott, és erőteljesebb volt a 

MO-kezelt csoportban (szenzitizáció). A naloxon (NX) csupán enyhe fizikális elvonási 

tüneteket precipitált, ”pszichés” elvonási jeleket (szorongás-szerű viselkedés, 

hipolokomóció) pedig nem. Helypreferencia-teszteken a MO pozitív megerősítő hatása 

és a NX averzív hatása jelentősen fokozódott. Szignifikáns antinociceptív tolerancia 

nem volt kimutatható. A MO-expozíciónak kitett utódok szignifikánsan kisebb 

testsúllyal születtek, ám súlyuk elérte a kontrollokét, amennyiben az anyatejjel tovább 

kapták a MO-t. Ha a MO-expozíció csak a születés után kezdődött, vagy a MO 

adagolását a születés után megszakítottuk, a súlybeli gyarapodásuk lassabb volt. A MO-

expozíciónak kitett hím utódok az elválasztás utáni harmadik napon az új környezethez 

lassabban habituálódtak. A m/m-utódokban a NX a csekély mértékű fizikális elvonási 

tüneteket precipitált, „pszichés” elvonásra utaló jeleket nem (lokomotoros teszt), 

azonban a NX az utódok felnőtt korában is kifejezettebb helyaverziót okozott. A felnőtt 

korú m/m- utódokban a MO és a metiléndioximetamfetamin (ecstasy) megerősítő hatása 

is szignifikánsan kifejezettebb volt, a m/s-utódokban a MO szintén kifejezettebb 

helypreferencia-változást hozott létre. A hatás a MO-indukálta helypreferencia esetében 

nemi különbségeket mutatott: nőstényekben kifejezettebb volt, mint hímekben. A m/m 

hím utódokban elválasztás után néhány nappal antinociceptív tolerancia volt 

kimutatható. A folyamatosan, naponta egyszer adagolt, relatíve kis, konstans dózisú 

MO-expozíciónak kitett utódokban rövid és hosszú távú, káros viselkedési hatások 

lépnek fel; ebben nemcsak a morfin direkt farmakológiai hatásának, hanem az anyai 

elhanyagolásnak is szerepe lehet. A kábítószerek pozitív megerősítő hatása nemcsak az 

anyákban fokozott, hanem az utódokban is, azok felnőtt korában is fennáll és nem 

csupán az adott („az anya közvetítésével megismert”) szerre vonatkozhat. A perinatális 

MO-expozíció általánosságban növeli a drog-abúzus kialakulásának veszélyét. 
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8  S U M M A R Y  

The effects of moderate, constant dose, chronic perinatal morphine (MO)-exposure (10 

mg/kg s.c once daily) were studied on rat dams and their offspring. Dams were studied 

after treating with MO during the whole gestation and lactation. Offspring studies were 

performed following a whole perinatal MO-exposure (m/m-group), prenatal MO-

exposure (m/s-group) or postnatal exposure (s/m-group). Maternal behaviour was 

significantly impaired in MO-treated dams. This effect of MO lasted c.a. 2-3 hours a 

day, it showed dose-dependency and was enhanced in MO-treated group (sensitisation). 

Only weak physical and no “psychic” (anxiety-like behaviour or hypolocomotion) 

withdrawal signs were precipitated by naloxone (NX). The positive reinforcing effect of 

MO and aversive effect of NX were markedly increased on conditioned place paradigm. 

Significant antinociceptive tolerance was not seen. Offspring exposed to MO were 

born with lower body weight. When the pups were exposed to MO during lactation, too, 

their body weight overtook that of the controls. When MO-exposure started or was 

withdrawn at birth the body weight increase was slower. Male offpring exposed to MO 

showed decreased habituation to novel environment on the third day after separation. 

NX precipitated only weak physical and no “psychic” (hypolocomotion) withdrawal 

signs in m/m-pups, the naloxon induced place aversion, however, was significantly 

more pronounced in their adulthood. In adult m/m-offspring the positive reinforcement 

effect of both MO and methylendioxymetamphetamine (ecstasy) was significantly 

stronger. Furthermore, MO induced more pronounced place preference in m/s-offspring, 

as well. The increased reinforcing effect of MO was different by gender: it was stronger 

in females than in males. Antinociceptive tolerance was measured in m/m male pups in 

some days after separation. Short term and long term harmful behavioural effects 

emerge in offspring exposed to relatively small, constant dose MO (administered once 

daily). The direct pharmacological effects of MO as well as maternal neglect may play a 

role in these behavioural changes. The positive reinforcing effect of illicit drugs is 

increased both in dams and their pups, even in the adulthood of offspring and may 

concern both “maternally mediated” morphine and other substances as well. Abuse 

liability will be increased in general by perinatal MO-exposure. 
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