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1. BEVEZETÉS 
 
1.1 Humán vonatkozások: epidemiológia és klinikai háttér 
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
EMCDDA) által kibocsátott 2009. évi jelentés szerint a 15-64 éves 
korosztályból 1,2-1,5 millió európai lakos tekinthető problémás 
opioid használónak. Európában továbbra is a heroin okozza a legtöbb 
kábítószer-fogyasztással összefüggő betegséget és a halálesetek 
legnagyobb (a kábítószer miatti halálesetek kb. háromnegyed) részét. 
Pontos magyarországi adatok nem állnak rendelkezésre, azonban egy 
készülő szakmai protokoll szerint az opioid-dependencia incidenciája 
kb. 0,32 ‰. 
Az USA-ban végzett reprezentatív felmérés szerint 1996-1998. között 
a várandós nők 2,8%-a fogyasztott kábítószert. Tankönyvi adatok 
szerint az opioidok használatának gyakorisága különböző várandós 
női csoportokban széles határok között mozog: 1-2%-tól 21%-ig 
változhat. Magyarországon a Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése 
alapján 2008-ban a Józan Babák Klub alacsonyküszöbű szolgáltatás 
megkereséseinek mintegy 3%-ában (220 alkalom) állapították meg a 
kábítószert használó nő várandósságát. 
Az opioid-függő nők a terhesség korai jeleit (fáradtság, hányinger, 
fejfájás) elvonási tünetként értékelhetik, így a terhesség hosszabb 
ideig rejtve maradhat. Az anyai opioid-használat és az 
életkörülmények az anyára és a fejlődő magzatra egyaránt közvetlen 
életveszélyt jelenthetnek. Gyakoriak a szülés körüli szövődmények, a 
függő anyák érett újszülöttjeinek több mint 79%-ában, a 
koraszülöttek több mint 53%-ában lépnek fel elvonási tünetek. 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. 
A metadont fogyasztó anyák újszülöttjeinél 7,8 %-ban, a heroin 
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függőknél 1,2 %-ban fordul elő convulsio. 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 
újszülöttkori elvonási szindróma mortalitása napjainkra 1% alá 
csökkent. 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. 
Leírtak lassabb testi gyarapodást, figyelemhiányt és hiperaktivitást, 
tanulási zavarokat. Viselkedési zavarokat írtak le még akkor is, ha a 
gyermeket jó szociális-gazdasági körülmények között élők 
adoptálták. 
 
1.2 Az endogén opioidok szerepe a gesztáció és laktáció alatt, 
valamint a posztpartum viselkedésben, állatkísérletes adatok 
Az endogén opioidok fontos szerepet játszanak a terhesség 
fenntartásában, a szülés megindításában, a laktáció és az anyai 
utódgondozás kialakulásában. Gesztáció alatt az endogén opioidok 
összességében gátolják a stressz-választ. A dinorfin valamint az 
enkefalinok gátolják a hátsó hypophysisben az oxitocin-kiáramlást. A 
terhesség végén a gátló hatás csökken, az oxitocin kiáramlik, 
elősegítve így a szülés megindulását, optimális lefolyását és az 
azonnali anyai gondoskodás beindulását. A gesztáció végéig a 
tubero-infundibularis dopaminerg neuronok szintén opioid gátlás 
alatt állnak. A szülés után az emelkedett opioid tónus a terhesség 
előtti szintre esik vissza. 
 
1.3 Opioid agonista és antagonista vegyületek hatása a 
posztpartum viselkedésre 
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Az opioidok gátolják az anyai/utódgondozási viselkedést, ez a gátlás 
opioid antagonistákkal ellensúlyozható. Kísérletesen az anyai 
viselkedés többféle paramétere vizsgálható, például az utód fészekbe 
történő visszavitele, placentofágia, az utódgondozás és szoptatási 
pozíciók, fészek minősége. A korai posztpartum időszakban a 
folyamatosan emelkedő dózisú morfin-adagolás után is észlelhető a 
morfin utódgondozási viselkedést rontó hatása. Konstans, ismételt 
dózisú morfin-kezelés hatására a morfin anyai viselkedést rontó 
hatásához szenzitizációt írtak le. A morfin-kezelés utódgondozási 
viselkedést gátló hatása akkor is fennáll, ha a fialás után az anyaállat 
már nem kap morfint.  
A µ-agonisták (DAGO, morfin, β-endorphin) dózisfüggően rontják 
az anyai viselkedést. A szelektív µ-agonista DAGO e tekintetben 
sokkal potensebbnek bizonyult, mint a morfin és a β-endorfin. A δ-
agonista DPDPE és az κ-agonista U50488H nem hatott az anyai 
viselkedésre. 
 
1.4 Opioid-dependencia vizsgálata állatkísérletekben 
1.4.1 Fizikális dependencia  
Opioid-dependens patkányban opioid-megvonáskor jellegzetes 
fizikális elvonási tünetek észlehetőek: „wet dog shakes”, irritabilitás, 
vokalizáció, diarrhoea. Vemhes dependens állatban az anyai elvonási 
tünetek megjelenése mellett a magzat jelentősen hiperaktívabbá válik, 
ami fötális elvonási tünetek megjelenésére utal. Anyai krónikus 
opioid-adagolás után újszülött, illetve 5 napos utódokban elvonási 
tünetek precipitálhatóak naloxonnal. 
 
1.4.2 „Pszichés” dependencia 
Krónikus opioid-kezelés megszakítását követően „pszichés” elvonási 
tünetként értékelhető az emelt keresztpalló teszten kimutatható 
szorongásos viselkedés (a patkány kevesebb időt tölt a készülék 
nyitott karján), valamint felnőtt patkányon a lokomotoros aktivitás 
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csökkenése. A hipolokomóció még markánsabb, ha az elvonást 
opioid-antagonistával (naloxon, naltrindol) precipitáljuk. A pre-
illetve posztnatális opioid-expozíciónak kitett utódállatokban az 
elvonás antagonistával történő precipitációjakor a felnőtt állatoktól 
eltérően a lokomotoros aktivitás nő. A kondícionált helyaverzió-
modellt általánosan használják függőséget okozó szerek elvonási 
tüneteinek (negatív megerősítés) kimutatására. Morfin-dependens 
patkányban a naloxon a fizikális megvonási tünetek precipitálásához 
szükséges dózisnál sokkal kisebb dózisban is helyaverziót okoz.  
 
1.4.3 Pozitív megerősítő hatás vizsgálata 
Az önadagolásos tesztek mellett a kondícionált helypreferencia-teszt 
egy szer abúzus potenciáljának kimutatására szintén általánosan 
használt módszer. Pozitív megerősítő hatású szerekkel (például β-
endorfin, amfetamin, fenciklidin, morfin, heroin, kokain, diazepam, 
Δ9-tetrahidrokannabinol) történő kondícionálás után még a nem 
előkezelt (naív) kísérleti állat is előnyben részesíti a kísérleti szerrel 
párosított környezetet. A hatás bizonyos vegyületek (morfin, heroin, 
amfetamin) esetében dózisfüggő, ill. gátolható az adott szer 
antagonistájának adásával. A helypreferencia-változás azonban a 
morfin-adagolás megszűnése után hosszabb ideig is fennáll. 
Prenatálisan morfin-expozíciónak kitett felnőtt hím patkányokon a 
heroin és a kokain pozitív megerősítő hatása tovább nő önadagolásos 
teszteken, a szacharin-oldat preferencia fokozódik, a helypreferencia 
erőteljesebben változik. 
 
1.5 A morfin antinociceptív hatása 
A folyamatos opioid adagolás során többek között az analgetikus 
hatáshoz is tolerancia alakul ki. A jelenséget perinatális metadon- 
illetve buprenorfin-expozíciónak kitett utódokon is megfigyelték: a 4 
illetve 21 napos kölykökben a morfin antinociceptív hatása gyengébb 
volt, mint a kontrollokban. 
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2 CÉLKITŰZÉSEK 
Munkám során a –szakirodalomban kevéssé tárgyalt– konstans, 
mérsékelt dózisú (10 mg/kg s.c.), a gesztáció és laktáció ideje alatt 
folyamatosan adagolt (perinatális) morfin-kezelésnek az anya- és 
utódállatokra kifejtett hatásait vizsgáltam: 
Az anyaállatokon: 

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

2. Megváltozik-e a morfin, illetve az antagonista naloxon anyai 
viselkedésre kifejtett hatása a morfin-kezelés során? 

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

4. Megváltozik-e a morfin antinociceptív hatása, azaz 
kimutatható-e tolerancia vagy szenzitizáció kialakulása? 

Az utódokon: 
1. Kimutathatóak-e viselkedési változások a konstans, 

perinatális morfin-expozíciónak kitett utódokon? Van-e 
különbség a teljes perinatális, illetve csak a gesztáció, vagy 
csak a laktáció alatti morfin-expozíció következményeiben?  

2. Kialakul-e mérhető dependencia (fizikális és/vagy pszichés) a 
perinatális morfin-expozíciónak kitett utódokban? 

3. Növeli-e a perinatális morfin-expozíció a drog-abúzus 
kialakulásának valószínűségét felnőtt korban, beszélhetünk-e 
ilyen irányú vulnerabilitásról? 

4. Megváltozik-e a morfin antinociceptív hatása a perinatális 
morfin-expozíció következtében? Van-e különbség a teljes 
perinatális, illetve csak a gesztáció, vagy laktáció alatti 
morfin- expozíció következményeiben? 

 
3 MÓDSZEREK 
3.1 Kísérleti állatok, kezelési csoportok 
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200-220 g-os nullipara nőstény Wistar patkányokat pároztattunk, 
majd a gesztáció 1. napjától az elválasztás napjáig (21. posztpartum 
nap), illetve az adott kísérlet napjáig napi 1x10 mg/kg s.c. morfinnal 
kezeltük őket. A kezelési csoportok így az anyaállatoknál: SAL-
csoport illetve MO-csoport. Az U/1 jelzésű kísérletsorozatban a 
teljes perinatális –azaz a teljes gesztáció és laktáció alatti- morfin-
expozíció utódokra gyakorolt hatásait vizsgáltuk (kontroll-s/s-
csoporthoz hasonlítottuk a morfin-expozíciónak a teljes perinatális 
időszak alatt kitett m/m-csoportot). Az U/2 jelzésű 
kísérletsorozatban a prenatális –csak in utero- (m/s-csoport) illetve a 
posztnatális –csak születés után kezdett- (s/m-csoport) morfin-
expozíció hatásait vizsgáltuk.  
 
3.2 Anyagok 
morfin-hidroklorid, naloxon, metiléndioximetamfetamin (MDMA, 
ecstasy) 
 
3.3 Kísérletek 
3.3.1 Csak anyaállatokon végzett kísérlet 
Csak anyaállatokon végeztük el a korai posztpartum időszakban az 
anyai/utódgondozási viselkedés vizsgálatát. Megfigyeltük és 
pontoztuk a spontán viselkedés különböző paramétereit: megfigyelt 
anyai viselkedés: aktív utódgondozás (aktív szoptatási pozíció vagy 
az utód tisztogatása), passzív utódgondozás, fészekgondozás; nem 
anyai viselkedés: fészken kívül bármely viselkedésforma: táplálék- 
és folyadékfelvétel, öntisztogatás/öngondozás, egyéb fészken kívüli 
tevékenység, mint például ágaskodás, ambuláció, pihenés, alvás. 
Ezen kívül visszaviteli tesztet végeztünk, melynek során a kölyköket 
5 percre szeparáltuk az anyaállattól, majd 5-öt közülük 
visszahelyeztünk a ketrec fészekkel ellentétes sarkába. Mértük az 1. 
és az 5. utód fészekbe történő visszaviteléig eltelt időt. Vizsgáltuk az 
anyai viselkedés spontán változását a korai posztpartum időszakban, 
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az egyszeri morfin-dózis (10 mg/kg s.c.) hatásának időtartamát, a 
dózis-hatás összefüggést, a naloxon (3 mg/kg s.c.) hatását az anyai 
viselkedésre, valamint a morfin-gátolta anyai viselkedésre. 
 
3.3.2 Csak utódállatokon végzett kísérlet 
A spontán lokomotoros aktivitást a „Conducta” motiméterben korai 
adoleszcens (23 napos) és késői adoleszcens (42 napos) utódokban 
vizsgáltuk. Az állat horizontális és vertikális mozgását infravörös 
diódák segítségével rögzíti a készülék. A kísérletekben regisztráltuk a 
kereső-kutató tevékenységet (open field viselkedés), valamint az új 
környezethez történő alkalmazkodást (habituáció). 
 
3.3.3 Anyaállatokon és utódállatokon is elvégzett vizsgálatok  
Az anyaállatokon és az utódokon is mértük a dependenciát az 
elvonási tünetek naloxonnal történő precipitációjával röviddel az 
elválasztás után. Buckett módszere szerint a következő fizikális 
elvonási tüneteket pontoztuk: vonaglás (3 pont), vokalizáció 
(squeeling) (2 pont), diarrhoea (2 pont), hallható fogcsattogtatás (1 
pont), ptózis (1 pont), „vizes kutya” (wet dog shake) (1 pont). A 
„pszichés” elvonásra utaló viselkedésformákat emelt keresztpalló 
teszten és a „Conducta” motiméterben vizsgáltuk. Kondícionált 
helyaverzió kísérletet végeztünk a kondícionált helypreferenciához is 
használt készülék segítségével. A helyaverzió mértékére a sötét és 
világos dobozfelek szabad átjárhatósága mellett a sötét dobozfélben a 
naloxonnal történő kondícionálás előtt és után mért idő különbsége 
utal. A helyaverzió kísérletet az utódokon azok felnőtt korában 
végeztük. Kondícionált helypreferencia kísérletet az anyaállatokon 
3 mg/kg morfinnal, utódokon azok felnőtt korában 1 illetve 3 mg/kg 
morfinnal és 1 mg/kg MDMA-val történő kondícionálás mellett 
végeztünk, a kondícionálás során a világos kompartmentben 
adagoltuk a kábítószert. A morfin fájdalomcsillapító hatását az 
anyaállatokon az elválasztás után, az utódokon a korai adoleszcens 
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időszakban és felnőtt korukban egy hőbesugárzásos módszerrel, a 
tail-flick-teszttel vizsgáltuk. Ezen kívül naponta mértük az 
anyaállatok és az utódok testsúlyát is. 
 
4 EREDMÉNYEK 
4.1 Anyaállatok 
4.1.1 Testsúly 
A morfin-kezelt anyaállatok testsúlya a kontrollokéhoz hasonlóan 
változott a vemhesség és a laktáció során, a két kezelési csoport 
között nem volt különbség. 
 
4.1.2 Anyai viselkedés 
A napok múlásával az anyai viselkedés nem változott szignifikáns 
mértékben a 2. és 9. posztpartum napok között. A morfin az anyai 
viselkedést a beadás után 30 perccel erősen rontotta, 2 óra múlva a 
hatás gyengébb volt, de még mindig jelentős, 4 óra múlva már nem 
volt szignifikáns, 24 óra múlva pedig nem volt kimutatható. A 
nagyobb dózisú morfin jobban rontotta az anyai viselkedést mindkét 
csoportban. A MO-csoportban kvantitative erőteljesebb volt a gátló 
hatás, valamint a kisebb (3 mg/kg) dózisú morfin csak a MO-
csoportban rontotta szignifikáns mértékben az anyai viselkedést, a 
kontrollban nem, ez szenzitizáció kialakulására utal. A naloxon csak 
a MO-csoportban rontotta az anyai viselkedést, a kontrollban nem. A 
morfin anyai viselkedést gátló hatását a naloxon a kontroll 
csoportban antagonizálta, míg a MO-csoportban nem tudta teljesen 
antagonizálni.  
 
4.1.3 Dependencia 
Az elválasztást követően az anyaállatokban nagy dózisú naloxonnal 
(10 mg/kg s.c.) csupán igen enyhe fizikális elvonási tüneteket tudtunk 
precipitálni, a maximálisan adható 10-ből mindössze 1,86 pont volt 
az átlag. Sem a lokomotoros teszten, sem az emelt keresztpalló 
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teszten nem figyeltünk meg „pszichés” elvonásra utaló jeleket. A 
naloxon ezzel szemben szignifikánsan kifejezettebb helyaverziót 
indukált a MO-csoportban, mint a kontroll csoportban.  
 
4.1.4 A morfin pozitív megerősítő hatása 
A MO-csoportban ugyancsak szignifikánsan kifejezettebb volt a 
morfin pozitív megerősítő hatása a kondícionált helypreferencia-
teszten.  
 
4.1.5 A morfin fájdalomcsillapító hatása 
A morfin antinocieptív hatása a MO-csoportban nem változott, 
toleranciát nem mutattunk ki. 
 
4.2 Utódállatok 
4.2.1 Testsúly 
Az in utero morfin-expozíciónak kitett utódállatok szignifikánsan 
kisebb testsúllyal születtek, mint kontroll társaik. Amennyiben a 
morfint a laktáció során tovább kapták a kölykök, úgy 
súlygyarapodásuk az 1. posztpartum héten behozta, majd később meg 
is haladta a kontrollokét. Amennyiben az anyai morfin-kezelés csak a 
születés után kezdődött (s/m-csoport), vagy azt a születéskor 
megszakítottuk (m/s-csoport), az utódok súlygyarapodása elmaradt a 
kontrollokétól. 
 
4.2.2 Spontán lokomotoros aktivitás 
Az elválasztás utáni 2. napon az U/1 kísérletben a m/m-csoport 
kereső-kutató (open field)-aktivitása nem különbözött a 
kontrollokétól, ugyanakkor a m/m-utódok az új környezethez 
szignifikánsan lassabban alkalmazkodtak (habituáció), ez a hím 
utódokban kifejezettebb volt, mint a nőstényekben. Késői 
adoleszcens korban ez a habituációbeli különbség már nem volt 
kimutatható. Az elválasztás utáni 2. napon az U/2 kísérletben nem 
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találtunk különbséget a s/m-, m/s- és a kontroll (s/s-)-csoport kereső-
kutató aktivitásában. A hím m/s-utódok új környezethez való 
alkalmazkodása azonban szignifikánsan rosszabb volt, mint a s/m- és 
a kontroll utódoké. 
 
4.2.3 Dependencia 
A teljes perinatális időszakban morfin-expozíciónak kitett utódokon 
(m/m-csoport) gyenge fizikális dependenciát mértünk, a hímeken a 
maximális 10-ből 1,28 pont; a nőstényeken még kevesebb, 0,28 pont 
volt a Buckett módszere szerinti pontozás átlaga. A m/m-utódokon a 
lokomotoros teszten nem észleltünk „pszichés” elvonásra utaló jelet 
röviddel az elválasztás után, ezzel szemben a m/m- utódokon a 
naloxon szignifikánsan erősebb helyaverziót indukált azok felnőtt 
korában.  
 
4.2.4 Kábítószerek pozitív megerősítő hatása  
Az U/1 kísérletben a perinatális morfin-expozíciónak kitett felnőtt 
utódokban az 1 és 3 mg/kg s.c. morfin szignifikánsan kifejezettebb 
helypreferencia-változást indukált, mint a kontrollokban, a hatás 
nőstényeken sokkal erőteljesebb volt, mint hímeken. A pre- és 
posztnatális morfin-expozíció hatását összehasonlítva kiderült, hogy 
a prenatális (m/s-csoport) morfin-expozíció hatása szignifikánsan 
erősebb volt.  
 
Az 1 mg/kg s.c. MDMA szignifikánsan kifejezettebb helypreferenciát 
indukált a perinatális morfin-expozíciónak kitett utódállatokon, nemi 
különbséget itt nem találtunk. 
 
4.2.5 A morfin fájdalomcsillapító hatása 
A morfin antinocieptív hatása a perinatális morfin-expozíciónak kitett 
(m/m) hím utódállatokon csökkent az elválasztás utáni 3. napon, 
antinociceptív toleranciát azonban már nem mutattunk ki a hímek 
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felnőtt korában. A nőstény m/m-csoportban és az U/2 kísérlet 
utódaiban sem az elválasztás után, sem felnőtt korban nem mutattunk 
ki toleranciát.  
 
5 KÖVETKEZTETÉSEK 
A dolgozat legfontosabb új megállapításai a következők: 
A perinatális időszakban konstans, mérsékelt dózisú morfinnal kezelt 
anyaállatokban az anyai viselkedés romlik, ráadásul a morfin anyai 
viselkedést gátló hatásához szenzitizáció alakul ki. Emellett 
megváltozik az anyaállatok érzékenysége az opioid 
agonista/antagonista vegyületekkel szemben. 
A perinatálisan alkalmazott konstans, mérsékelt dózisú morfin-
expozíció rontja a hím utódok adaptációs képességét és csökkenti a 
hím állatok érzékenységét a morfin antinociceptív hatásához a korai 
adoleszcens periódusban. Az adaptív képesség romlása a prenatális 
expozíció után kifejezettebb, mint a csak posztnatális expozíció után. 
A konstans, mérsékelt dózisú, perinatális morfin-expozíció felnőtt 
korban igen erőteljesen megnöveli a morfin, illetve az MDMA 
pozitív megerősítő hatását. Ez a hatás morfin esetében nőstényekben 
még kifejezettebb, mint hímekben, és akkor is kimutatható, ha az 
expozíció csupán in utero történt. Ez arra utal, hogy elsősorban a még 
magzati korban létrejött idegrendszeri hatások felelősek a függőség 
kialakulásának megnövekedett rizikójáért.  
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 
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laktáció ideje alatt folyamatosan, naponta egyszer adagolt, relatíve 
kis, konstans dózisú morfin számos finom viselkedésbeli eltérést 
okoz az anyákban és azok utódaiban. A morfin-expozíciónak kitett 
utódokban rövid és hosszú távú, káros viselkedési hatások lépnek fel; 
ebben nemcsak a morfin direkt farmakológiai hatásának, hanem az 
anyai gondozó szerep gyengülésének is szerepe lehet. Különösen 
fontosnak tartom, hogy a fokozott drog-abúzus iránti sérülékenység 
még az utódok 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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