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BEVEZETÉS 

 

A noradrenalin és a szerotonin a klasszikus neurotranszmitterek közé tartozó biogén 

aminok. Felfedezésük a XX. század fontos tudományos eredménye. Mind a központi 

idegrendszerben, mind a periférián megtalálhatóak, számos fiziológiás folyamatban 

vesznek részt. A két rendszer szoros, sokféle hatásmechanizmuson keresztül 

megvalósuló kölcsönhatásban van egymással. Egyensúlyuk megbomlása számos 

neuropszichiátriai betegség etiológiájában játszik szerepet, ilyenek a szorongásos 

zavarok, illetve a progresszív tanulás-memóriazavarral járó kórképek, a demenciák is. E 

betegségek neurobiológiai hátterének, illetve gyógyszeres kezelési lehetıségeinek 

kutatása napjainkban gyors ütemben folyik, hiszen a szorongásos zavarok világszerte a 

leggyakoribb pszichiátriai betegségek közé tartoznak: 1 éves prevalenciájuk 

világviszonylatban 12,6-17,2 % között mozog, hazánkban pedig még magasabb: 17,7%. 

A magas kort megérı emberek abszolút és relatív számának gyarapodásával pedig a 

demencia-szindrómák prevalenciája és incidenciája is exponenciálisan növekszik. 

 A kutatások fontos eszköze a neurotranszmitter-rendszerek kémiai úton történı 

roncsolása szelektív neurotoxinokkal, így modellezve az élettani öregedés, illetve 

pathofiziológiás folyamatok során jelentkezı neurondegenerációkat. A nemzetközi 

tudományos irodalomban az utóbbi években számos olyan publikáció jelent meg, ahol a 

noradrenerg, illetve szerotonerg rendszer célzott irtásának hatásait vizsgálták in vivo 

viselkedésfarmakológiai, illetve in vitro szelet-technikákon. Az eredmények sokszor 

egymásnak ellentmondóak fıleg a szorongás, illetve a tanulás-memória területén, igaz, 

hogy az alkalmazott neurotoxin-dózisok és beviteli módok nem egységesek. Bár 

számoltak be közlemények szelektív neurotoxinok szimultán adagolásával elért kettıs 

léziókról is, e két rendszer együttes irtására nem találtunk példát a kísérlettervezések 

idıpontjában. 

 Az EGIS Gyógyszergyárban folyó preklinikai kutatási munka részeként számos 

potenciális vegyület tesztelését végeztük anxiolitikus hatásirányban. Köztudott, hogy a 

szorongásoldó vegyületek jelentıs része a szerotonerg és/vagy noradrenerg rendszeren 

keresztül fejti ki hatását. Egyik potenciális anxiolitikus hatású molekulánk 

hatásmechanizmusának felderítéséhez alkalmaztuk elıször a szerotonerg- és 

noradrenerg rendszer lézióját. Az elgondolásunk az volt, hogy ha a vegyület 

szorongásoldó hatása csökken, esetleg eltőnik az irtott állatokon, akkor ez bizonyíték 

arra, hogy a hatásban a kiiktatott rendszernek szerepe van. Az anxiolitikus hatást az 
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emelt keresztpalló teszten vizsgáltuk, ahol váratlanul azt tapasztaltuk, hogy a 

szerotonerg- és noradrenerg irtás önmagában csökkenti a szorongást. Ezen eredmények 

birtokában szerettük volna tudni, hogy mi történik ha a két rendszert együttesen irtjuk 

ki, mivel a szakirodalomban erre akkor nem találtunk információt. 

 Jelen értekezésemben összefoglalom azokat az eredményeket, melyeket 

munkánk során kaptunk miközben arra kerestük a választ, hogy a NA-erg és 5-HT-erg 

monoléziók, valamint az általunk elıször alkalmazott és publikált kettıs irtás (a két 

rendszer szimultán léziója) milyen befolyással bír a szorongásra és a kognitív 

folyamatokra. Az irtások segítségével a két rendszer egymásra gyakorolt hatását is 

próbáltuk mélyebben feltárni. Céljaink elérése érdekében in vivo viselkedésteszteket, és 

in vitro szelet-technikákat alkalmaztunk. 

 

 
CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

1. a noradrenerg- és szerotonerg rendszer szimpla, valamint újdonságként a mások 

által még nem végzett együttes (dupla) irtásának megvalósítása neurotoxinok i.c.v. 

adagolásával 

 

2. a szimpla és dupla irtások hatásának vizsgálata az anxiolízisre  

- emelt keresztpalló teszten 

- az emelt keresztpallóhoz hasonló etológiai hátterő fény-sötét teszten 

- az emelt keresztpallótól eltérı etológiai hátterő stressz-indukálta 

szociális elkerülés teszten 

 

3. a szimpla és dupla irtások hatásának vizsgálata a tanulás-memória folyamatokra 

- in vivo: passzív elkerülés- és tárgyfelismerés teszten 

- in vitro: csoportos akciós potenciál-hosszútávú potencírozás (PS-LTP) 

teszten 

 

4. a noradrenerg- és szerotonerg rendszer interakciójának vizsgálata in vitro 

szuperfúziós technikával az irtott állatok hippocampalis szeletein 
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MÓDSZEREK 

 

Kísérleti állatok és tartási körülményeik 

 

Kísérleteinkben normál cirkadián ritmusú, hím SPRD patkányokat használtunk, melyek 

270-300g súlyúak voltak a sztereotaxikus mőtétek idején. A viselkedésteszteket 

minimum 7 napos lábadozási idıszak elteltével kezdtük meg, az irtások idıfüggı 

hatását is vizsgáló in vitro kísérleteket pedig 1, 6, 7, 14 és 30 nappal irtás után folytattuk 

le. 

 

Statisztikai számítások 

 

A mérési adatokból, valamint a belılük származtatott változókból minden csoportnál 

kiszámoltuk az átlagot és a standard hibát. A csoportok átlagait egyutas, illetve 

összetartozó adatok csoportjainál ismétléses ANOVA-t alkalmazva vetettük össze, post 

hoc tesztként Fisher-LSD–módszert használtunk. Nem összetartozó adatpároknál 

kétmintás t-próbát végeztünk. 

 

A mőtéti eljárások kidolgozása 

 

A toxinokat az elızetesen elaltatott állatok jobb lateralis agykamrájába adagoltuk. A 

sztereotaxikus koordináták a következık voltak: antero-posterior: -0,9 mm, medio-

lateralis: -1,4 mm, dorso-ventralis: -3,4 mm a bregmától számítva. 

Oldószer: 0,1% ascorbinsavas fiz.só - továbbiakban o.sz. 

 

Noradrenerg lézió (NA-X) 

elıkezelés: fluoxetin 10 mg/kg i.p. 30 perccel a mőtét elıtt (5-HT-rendszer védelmére) 

neurotoxin: DSP-4 (N-(2-klóretil)-N-etil-2-bromobenzilamin-HCl) 400 µg /10 µl o.sz.+ 

10 µl o.sz. 

 

Szerotonerg lézió (5-HT-X) 

elıkezelés: dezipramin 20 mg/kg i.p. 30 perccel a mőtét elıtt (NA-rendszer védelmére) 

neurotoxin: 5,7-DHT (5,7-dihidroxi-triptamin) 300 µg /10 µl o.sz. + 10 µl o.sz. 
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Dupla (kettıs, NA+ 5-HT) irtás (XX) 

elıkezelés: fiz.só 2 ml/kg i.p. 30 perccel a mőtét elıtt 

neurotoxin: 5,7-DHT 300 µg/10 µl o.sz. + DSP-4 400 µg/10 µl o.sz. 

 

Álmőtét (Álm) 

elıkezelés: fiz.só 2 ml/kg i.p. 30 perccel a mőtét elıtt 

20 µl o.sz. 

 

Intakt kontroll (Int) 

Az állatok a tesztelést megelızıen nem kaptak anyagos kezelést, és nem estek át mőtéti 

beavatkozáson. 

 

A hippocampalis monoamin-tartalom ellenırzése HPLC-analízissel 

 

A két monoamin és a szerotonin-metabolit 5-HIAA változásait a mőtétek hatására nagy 

teljesítményő folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel határoztuk meg a 

kísérletekben részt vevı összes állatnál.  

 

A szorongásra gyakorolt hatás vizsgálata 

 

Emelt keresztpalló teszt  

nem kondicionálással kialakított, hanem a rágcsálók veleszületett félelmén, és az ezzel 

ellentétesen ható hajtóerın alapuló explorációs konfliktus-modell  

 

Fény-sötét teszt  

az emelt keresztpallóhoz hasonlóan explorációs konfliktus-modell 

 

Stressz-indukálta szociális elkerülés teszt 

kondicionált félelmen alapuló teszt, a szubkrónikus generalizált szorongásbetegség 

modelljének tekinthetı 
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Kiegészítı kísérletek 

Annak érdekében hogy bizonyítsuk feltételezésünket, mely szerint a sokkolás a 

glutamáterg rendszeren keresztül gyakorol hatást a szociális elkerülésre, intakt 

állatoknak szelektív, nem kompetitív NMDA-receptor antagonista -csatorna blokkoló- 

vegyületet, MK-801-et (dizocilpin) adtunk 0,1 mg/kg-ban i.p., sokkolás elıtt és után.  

 

 

A kognitív funkciókra gyakorolt hatás vizsgálata  

 

Passzív elkerülés teszt 

averzív kondicionáláson alapuló asszociációs tanulás-memória modell  

 

Csoportos akciós potenciál-Hosszútávú potencírozás (PS-LTP) teszt 

a memória-formálódás sejtszintő elektrofiziológiai modelljének tekinthetı in vitro 

módszer 

 

Tárgyfelismerés teszt 

nem kondicionálással létrehozott tanulást mérı teszt, a vizuális rekogníciós memória 

vizsgálatára 

 
 
A lokomócióra való hatás vizsgálata spontán motoros aktivitás teszten 

az irtások központi idegrendszerre gyakorolt esetleges szedatív vagy élénkítı hatását 

kimutató teszt  

 

 

Radioaktív transzmitter- felszabadulás mérése szuperfúziós technikával 

irtott állatok hippocampalis agyszeleteibıl tríciált NA- és 5–HT-felszabadulásokat mérı 

in vitro teszt 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉSÜK 

 

A transzmitterszintek változásainak ellenırzése HPLC-analízissel 

 

400 µg DSP-4 illetıleg 300 µg 5,7-DHT egyszeri i.c.v. adagolásakor a noradrenerg 

neurotoxin ~ 70%-os NA-, míg a szerotonerg ~ 90%-os 5-HT-tartalom csökkenést 

ereményezett a szimpla-irtott állatok hippocampusában az álmőtéshez képest. A két 

neurotoxin együttes beadása 80% körüli NA-, és 90% körüli 5-HT-csökkenést okozott. 

Mindkét toxin kisebb mértékben ugyan, de szignifikánsan csökkentette a másik 

transzmitter szintjét is a szimpla-irtott állatokban, a csökkenés mégis jelentısen kisebb 

volt a lézionált transzmitter szintjének változásánál, így a szimpla irtott csoportok 

mindkét jelátvivı tekintetében erısen szignifikánsan eltértek egymástól. A két 

neurotoxin az NA/5-HT arányt tehát a megfelelı irányba tolta el: a DSP-4 szerotonerg-, 

míg az 5,7-DHT noradrenerg túlsúlyt indukált.  

 

A szorongásra gyakorolt hatás  

 

A léziók hatásai az anxietásra az általunk alkalmazott három paradigmában nem 

egységesen alakultak. A noradrenerg irtás az emelt keresztpallón és a stressz-indukálta 

szociális elkerülés teszten anxiolitikus hatásúnak bizonyult, míg a fény-sötét teszten 

nem befolyásolta a szorongással összefüggı viselkedési változókat. A szerotonerg 

deficit csökkentette az állatok szorongását az emelt keresztpallón és a fény-sötét teszten, 

a sokkhatás miatti elkerülı magatartást viszont erısítette. A két rendszer együttes irtása 

az emelt keresztpalló teszten a szimpla lézióknál szignifikánsan erısebb anxiolitikus 

hatást eredményezett; a fény-sötét-, valamint a stressz-indukálta szociális elkerülés 

paradigmákban viszont a dupla irtott állatok szorongásos paraméterei nem különböztek 

az álmőtött csoporttól. Ezek az eltérések valószínőleg annak tudhatóak be, hogy a 

három teszt a szorongás különbözı válfajait modellezi. Az emelt keresztpallón a nyílt 

terektıl való, a fény-sötét dobozban a megvilágított terektıl való, míg a stressz-

indukálta szociális elkerülésnél a kondícionált anxietásra vonatkozó lézió-hatásokat 

mértük, és a két rendszer szerepe különbözı ezekben a szorongástípusokban. 
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A kognitív funkciókra gyakorolt hatás  

 

A szerotonerg lézió és a két rendszer együttes irtása az in vivo kondicionált tanulási 

paradigmában (passzív elkerülés teszt) negatív hatású volt a kognícióra, azonban ezek a 

hatások nem jelentek meg a vizuális memória vizsgálatakor a tárgyfelismerés teszten, 

illetve hippocampalis szeleteken a PS-LTP paradigmában in vitro. A noradrenerg deficit 

idıfüggı prokognitív hatása csak a PS-LTP teszten volt mérhetı, in vivo nem erısítette 

a passzív elkerülı magatartást önmagában, valamint nem antagonizálta a szerotonin-

hiány válaszgyengítı hatását sem. Az állatok vizuális memóriájára sem volt befolyása. 

Szinaptikus transzmissziót fokozó hatása szerint a noradrenerg deficittıl in vivo a térbeli 

kognitív folyamatok javulása várható. Ezért lehetséges, hogy a hippocampus-függı, 

spaciális tanulás/memória-folyamatokat célzottan vizsgáló kognitív tesztekben (Morris-

féle vízi útvesztı, nyolckarú labirintus) esetleg sikerülne kimutatni a NA-erg lézió 

prokognitív hatását. Az LTP és a térbeli memória hátterében álló hasonló molekuláris 

mechanizmusok ellenére számos különbözıség is van az in vitro történések és az in vivo 

memóriaformálódás hippocampalis folyamatában, amelyek miatt az egyik teszten kapott 

eredmények nem terjeszthetık ki más, in vivo paradigmákra. 

 

Az irtások hatása a spontán motoros aktivitásra 

 

A csoportok között nem volt szignifikáns különbség a spontán lokomotoros aktivitásban 

a 15 perces mérés alatt, tehát elmondhatjuk hogy az álmőtésnek illetve a lézióknak nem 

volt sem gátló, sem serkentı mellékhatásuk a központi idegrendszerre. Így az 

alkalmazott viselkedési paradigmákon mért eredményeink nem e befolyások 

következményei, hanem az állatok anxietására/kogníciójára gyakorolt lézió-hatásoké. 

 

Az irtások hatása a [3H]transzmitter-felszabadulásra 

 

[3H]NA-felszabadulás 

 

Az irtások NA-felszabadulásra gyakorolt hatásának vizsgálatakor nem várt eredmény 

volt, hogy irtás után 14 nappal az NA-lézionált hippocampalis szeletek [3H]NA-effluxa 

nemcsak hogy megmaradt, hanem mindkét ingerléskor (az elsınél kiugróan, erısen 

szignifikánsan, a másodiknál csak tendenciózusan) megnıtt az összes többi csoport 
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értékeihez képest. Sem a szerotonerg lézió, sem pedig a dupla irtás nem okozott 

szignifikáns változásokat a radioaktív NA-felszabadulásban. A tapasztalt jelenségek 

mögött általunk még ismeretlen, a környezı hippocampalis szövetbıl származó direkt 

és indirekt hatások állhatnak, melyek felfedése további kísérletek tárgya. A lézionált 

szeletekbıl történı [3H]NA-efflux frakcionális felszabadulási görbéinek lefutása 

megegyezett az irtások után 7 és 14 nappal, és a mőtéti beavatkozás önmagában sem 

befolyásolta a hippocampalis radioaktív transzmitter-felszabadulást. 

 

[3H]5-HT-felszabadulás 

 

Dezipramin hatása a [3H]5-HT-felszabadulásra intakt szeleteken 

 

A TCA-k körébe tartozó, szelektív NAT-gátló DMI-t azért adtuk intakt állatokból 

származó hippocampalis szeletekhez, mert az volt a feltételezésünk, hogy amint az 5-

HTT módosítja a [3H]NA-felszabadulást, úgy a NAT is befolyásolja a [3H]5-HT-

effluxot. Ez a feltételezésünk nem igazolódott, hiszen sem a radiotranszmitterrel való 

szövetfeltöltéskor, sem az inkubálás kezdetétıl a 22. frakció végéig 1µM-ban adva, a 

DMI nem befolyásolta az intakt szeletekbıl felszabaduló radioaktivitás mennyiségét. 

 

Az irtások hatása a [3H]5-HT-felszabadulásra 

 

Az irtások [3H]5-HT-felszabadulásra gyakorolt hatásainak vizsgálatakor azt 

tapasztaltuk, hogy az NA-erg lézió következtében csökken a hippocampalis [3H]5-HT-

felszabadulás mindkét ingerlésre (az elsınél csak tendenciózusan, a másodiknál már 

szignifikánsan) az intakt és az álmőtött állatok szeleteihez képest. Azonban még így is 

szignifikánsan nagyobb, mint a szimpla 5-HT-lézionált, illetve a dupla irtáson átesett 

állatok szeleteiben. A szerotonerg- és a dupla irtás hatására szinte teljesen megszőnt a 

jelzett izotóp effluxa. A lézionált szeletekbıl történı [3H]5-HT-efflux frakcionális 

felszabadulási görbéinek lefutása megegyezett az irtások után 7 és 14 nappal, valamint a 

mőtéti beavatkozás önmagában a szerotonin esetében sem befolyásolta a hippocampalis 

radioaktív transzmitter-felszabadulást. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Szelektív neurotoxinok (DSP-4 és 5,7-DHT) i.c.v. adagolásával sikeres NA- erg és 5-

HT-erg léziót hoztunk létre patkányokban. A neurotoxinok egyidejő alkalmazásával 

elsıként hajtottuk végre a két rendszer együttes irtását. A hippocampalis NA- és 5-HT 

szintek jelentıs csökkenése az irtások következtében azt bizonyítja, hogy az általunk 

választott neurotoxin dózisok és a beadás koordinátái megfelelıek voltak. A másik 

jelátvivı rendszer kisebb mértékő, de szignifikáns depléciója a szimpla irtásoknál, a 

toxinok nem specifikus hatásainak, illetve az alkalmazott transzportergátlók nem 

teljeskörő védelmének a következménye. E hiányosságok miatt a neurotoxinok 

alkalmazásával tehát nem érhetı el teljes szelektivitású, totális lézió, csak az NA/5-HT 

egyensúly változtatható meg. 

 

A nem kondicionált, spontán exploráción alapuló emelt keresztpalló- és fény-sötét- 

teszteken a léziók eltérı anxiolitikus hatásmintázatot mutattak, ezért megállapíthatjuk, 

hogy a két paradigma az irtások szempontjából eltérı szorongástípust modellez. A 

keresztpalló a nyílt terektıl, míg a fény-sötét teszt a megvilágított terektıl való anxietást 

méri. E két szorongástípust eltérıen befolyásolja a NA- és 5-HT-rendszer. 

 

Az NMDA-antagonista MK-801 (0,1 mg/kg, i.p.) intakt állatokon tapasztalt hatásai 

miatt kimondhatjuk, hogy a kondicionált félelmen alapuló szociális elkerülés tesztben 

modellezett stressz-indukálta szubkrónikus szorongás NMDA-függı folyamat 

következménye, kialakulását az NA- és 5-HT rendszer modulálja. 

 

A passzív elkerülés paradigmában kapott adataink arra engednek következtetni, hogy az 

5-HT-lézió és a dupla irtás a passzív elkerülı viselkedés deficitjét okozta. Mivel ez a 

deficit a nem sokkolt csoportoknál is megjelent, ezért nem zárható ki, hogy 

keletkezésében a kognitív hatások mellett az anxiolízis is szerepet játszik. 

 

A NA-deficit prokognitív hatása PS-LTP teszten csak szők idıintervallumban állt fenn: 

irtás után 14 nappal kimutatható volt, de 30 napra már eltőnt. 

 

Az irtások nem voltak hatással az állatok tárgyfelismerési képességére; ez utalhat arra, 

hogy a két rendszer nem játszik hangsúlyos szerepet a vizuális memóriafolyamatokban, 
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illetve arra is, hogy a kompenzációs mechanizmusok miatti adaptív változások a mérés 

idején már bizonyos mértékben antagonizálták a léziók hatásait. 

 

A léziók in vitro hippocampalis [3H]NA- és [3H]5-HT-felszabadulásra kifejtett hatásai - 

ellentétben a PS-LTP-teszten tapasztalt hatásokkal - nem mutattak idıfüggést a vizsgált 

intervallumban: 7 nappal irtás után már megmutatkoztak, és 14 nap elteltével sem 

változtak. 

 

Az álmőtés és az irtások nem változtatták meg az állatok spontán motoros aktivitását, 

fájdalomérzékelését, az elkerülhetetlen sokkolás emocionális vonzatait, valamint az 

általános szociális viselkedést. A mőtéti beavatkozás sem befolyásolta önmagában a 

lokomóciót, szorongást, kognitív folyamatokat, és nem volt hatással a [3H]NA- és 5-

HT-felszabadulásra sem. Eredményeink tehát az irtások tényleges hatásait tükrözik a 

szorongásra, a kognitív folyamatokra, és a radioaktív transzmitter-felszabadulásra. 

 

A kapott eredmények a NA- és 5-HT-rendszer anxietásra, kognitív folyamatokra, és a 

hippocampalis szövet tríciált transzmitter-felszabadulására való összetett, moduláló 

befolyásainak, valamint az irtások után beinduló, kompenzáló és regeneráló 

mechanizmusok komplex hatásainak a következményei, melyek feltérképezése további 

vizsgálatokat igényel. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A DSP-4 és 5,7-DHT szelektív neurotoxinok i.c.v. alkalmazásával elért egyes-, és az 

általunk elsıként létrehozott kettıs NA-/5-HT-depléció nem mutatott egységes 

hatásokat az anxietásra és a kognícióra. Az NA-erg irtás az emelt keresztpallón 

modellezett nyílt terektıl való, és a stressz-indukálta szociális elkerülés teszten 

megjelenített kondicionált szorongás esetében anxiolitikus hatásúnak bizonyult, míg a 

fény-sötét teszten nem mutatott hatást a megvilágított terektıl való szorongásra. Az 5-

HT-erg lézió csökkentette az állatok szorongását a nyílt és megvilágított terektıl, a 

sokkhatásal kondicionált szociális elkerülı magatartást viszont erısítette. A 

monoaminok szimultán irtása a nyílt terektıl való anxietás tekintetében a szimpla 

irtásoknál erısebb antagonizáló hatást eredményezett, a megvilágított terektıl való, 

valamint a kondicionált szociális averzióra viszont nem volt szignifikáns befolyása. A 

nem kompetitív NMDA-antagonista MK-801 sokkolás elıtti és utáni adásával intakt 

állatokban bizonyítottuk, hogy az elkerülı viselkedésben megnyilvánuló stresszválasz 

NMDA-függı Glu-erg mechanizmusok hatására alakul ki, melyeket a csak moduláló 

szerepet betöltı 5-HT-rendszer gátol, az NA-rendszer pedig serkent. 

 Az 5-HT-erg lézió és a két rendszer együttes irtása passzív elkerülés tesztben 

kogníciórontó hatást mutatott in vivo, azonban e hatás nem jelent meg a tárgyfelismerés-

teszten, illetve az in vitro PS-LTP paradigmában agyszeletben. A NA-erg deficit 

idıfüggı prokognitív hatása egyedül a PS-LTP teszten volt mérhetı, in vivo nem 

erısítette a passzív elkerülı magatartást önmagában, nem antagonizálta az 5-HT-hiány 

válaszgyengítı hatását, és az állatok vizuális memóriájára sem volt befolyása. 

 A stimulált hippocampalis [3H]NA-felszabadulás az NA-deficites szeletekbıl az 

elsı ingerléskor szignifikánsan nagyobb volt a többi csoporténál, míg a [3H]5-HT-efflux 

szinte megszőnt a szimpla 5-HT- és a dupla irtás hatására, intakt szeletekben pedig nem 

változott a kísérlet különbözı idıpontjaiban adott DMI-re. 

 Az irtások nem változtatták meg az állatok spontán motoros aktivitását, a mőtéti 

beavatkozás sem befolyásolta önmagában a lokomóciót, szorongást, kognitív 

folyamatokat, és nem volt hatással a [3H]NA- és 5-HT-felszabadulásra sem. 

 A fentebb felsorolt eredményeink tükrözik az NA- és 5-HT-rendszer anxietásra, 

kognitív folyamatokra, valamint a szöveti radioaktív transzmitterfelszabadulásra való 

összetett, moduláló befolyását, valamint az irtások után beinduló kompenzáló és 

regeneráló mechanizmusok komplex hatásait. 
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