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Bevezetés 

A szkizofrénia igen elterjedt neuropszichológiai rendellenesség, átlagosan a lakosság 1%-át 

érinti, amely rendkívül változatos kórképet mutat, igen sokféle tünettel és eltérő klinikai 

lefutással. Az öröklött és a környezeti tényezők interakciója fontos szerepet játszik 

kialakulásában, de a pontos pathomechanizmusa máig ismeretlen. A genetikai, biokémiai illetve 

idegrendszeri fejlődési rendellenességek sérülékennyé teszik az embert, amelyet pszichológiai 

(pl. stressz, trauma), illetve környezeti (szociális helyzet, család, anyai viselkedés) hatások 

tovább ronthatnak. A betegség tünetei pozitív, negatív és kognitív csoportba sorolhatók. A 

pozitív csoportba soroljuk a pszichotikus tüneteket (hallucináció, téveszmék), amelyek 

megjelenése epizodikus. A negatív tünetek közé tartoznak többek között a szociális interakció és 

a motiváció hiánya, érzelmi kiüresedés. Emellett súlyos kognitív zavarok is megfigyelhetők, 

mint például a figyelem, koncentráció és a memória zavarai, a probléma feldolgozás és a tanulás 

romlása is. A negatív és kognitív tünetek lefutása tartósabb, de nehezebben észrevehetők, hiszen 

megjelenésének hátterében sok minden állhat. Megfigyelhető még számos nem specifikus tünet, 

mint a szenzoros kapuzás és a hőszabályozás zavara, valamint a pszichomotoros aktivitás eltérő 

szintje. Továbbá számos klinikai tanulmány kimutatta, hogy a szkizofrén betegek kevésbé 

érzékenyek a fájdalomra, azonban ennek kialakulásáról kevés adat áll rendelkezésre. 

 Annak érdekében, hogy megértsük ennek a komplex, multifaktoriális betegségnek a 

patomechanizmusát és újabb gyógyszercélpontokat kereshessünk, validált állatmodell szükséges. 

Számos esetben a pszichotróp szerek akut adására bekövetkező változásokat detektálják, a 

megfelelő állatmodellnek azonban hosszútávon kell mutatnia a szkizofrénia lehető legtöbb 

tünetét. A szkizofrénia kutatásban használt krónikus állatmodellek négy csoportját 

különböztetjük meg. Az első a farmakológiai módszer, amelyben számos olyan 

neurotranszmitter rendszer (pl.: dopaminerg, glutamáterg, GABAerg) abnormalitásra 

támaszkodnak, melyek fontos szerepet játszanak szkizofrénia kialakulásában.  Gyakran a jól 

ismert N-metil-D-aszpartát (NMDA) receptor antagonisták (ketamin, phenciklidin, MK801) 

krónikus adagolásával váltanak ki szkizofrén tüneteket, melyek ezen glutamát receptor zavarát 

szimulálják. A ketamin egy phenciklidin-hidroklorid származék, mely pozitív és negatív tünetek 

előidézésére képes egészséges emberekben, valamint a kezelt állatokban deficit jelentkezik a 

kognitív feladatok megoldásában és a szenzoros kapuzásban is.  

Egyes bizonyítékok utalnak arra is, hogy a capsaicin deszenzitizáció vagy a tranziens receptor 

potenciál vanilloid 1 receptor (TRPV 1) hiánya is okozhat viselkedési és neuroanatómiai 

elváltozásokat, amelyek közül néhány kapcsolódik a szkizofréniához, bár az erre irányuló 
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vizsgálatok száma igen alacsony. A TRPV 1 receptor egy nem szelektív kation csatorna, mely a 

központi idegrendszer egész területén jelen van. Jól ismert, hogy a capsaicin, mely a csípős 

paprika jellegzetes ízét adja, képes aktiválni a TRPV 1 receptort; ugyanakkor tartós, illetve nagy 

koncentrációban történő alkalmazása során a primer szenzoros neuronokban, elsősorban a 

mielinhüvely nélküli C-rostokban degenerációt okoz.  

 A második csoportba soroljuk az idegrendszer fejlődését befolyásoló környezeti tényezők 

alkalmazását, amelyek különösen az egyén korai (magzati vagy fiatalkori) életszakaszában 

jelentkeznek, de következményeik csak később, a központi idegrendszer teljes kifejlődésének 

befejeztével manifesztálódnak; erre példa az elválasztást követő szociális izoláció. Már több 

mint 40 évvel ezelőtt Hatch és munkatársai közölték, hogy a szociális elszigeteltség viselkedési 

rendellenességhez vezethet. Azóta számos bizonyíték támasztja alá, hogy ennek hátterében valós 

idegrendszeri elváltozások állnak. 

 A harmadik csoportba tartoznak a léziós modellek, amelyekben fiatal korban végeznek központi 

idegrendszeri sértést a hippocampus és a frontális kéreg területén.  

A negyedik csoportot a genetikai modellek alkotják, melyekhez a génkiütött (knock out) egerek 

alkalmazásán túl a szelektív szaporítás módszere is tartozik. Az utóbbi során egy adott 

betegségre jellemző tulajdonságot kiválasztva csak azokat az állatokat szaporítják tovább, 

amelyek a legjobban mutatják a kiválasztott tulajdonságot. 

 Kutatócsoportunk évek óta egy olyan krónikus szkizofrén állatmodell létrehozásán dolgozik, 

amely a lehető legtöbb a betegségben megfigyelhető tünetet képes produkálni. Modellünkben 

farmakológiai, idegrendszer fejlődését befolyásoló, valamint a szelektív szaporítás módszerét 

alkalmazzuk.  

Célkitűzés 

Kísérleteink fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, vajon az általunk alkalmazott komplex 

állatmodell alkalmas-e a szkizofrénia modellezésére. 

1. Elsődleges célunk egy új patkányvonal létrehozása szelektív szaporítással, mely a 

szkizofrénia lehető legtöbb tünetét mutatja, szociális izolációt és ketamin kezelést 

követően. 

2. Kíváncsiak voltunk továbbá a szelektív szaporítás önálló, valamint a szociális izoláció és 

a ketamin injekció együttes hatására, négy kísérleti csoportot kialakítva. Krónikus 

patkánymodelljeinkben megvizsgáltuk a fájdalomérzékenységet, a szenzoros kapuzást, a 

motoros viselkedést és a memória funkciót. 
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3. További célunk volt a fiatalkori capsaicin deszenzitizáció hatásának jellemzése 

magatartásbeli változások, a fájdalom érzékenység és a húgyhólyag funkciójának 

tükrében.  

Anyag és módszer 

Szelektív szaporítás módszere 

Minden generációban 21 napos, éppen elválasztott Wistar patkányokat vizsgáltunk farok 

elrántásos hőfájdalom teszten (Tail Flick (TF)), majd szociális izoláció (4 héten keresztül) 

mellett ketamin (30 mg/kg intraperitoneálisan) kezelést alkalmaztunk (3 héten át). 1 hetes 

reszocializációt követően 9 hetes korukban megismételtük a TF tesztet, amely alapján mindkét 

nemből a legmagasabb fájdalomküszöbbel rendelkező 5-5 állatot szaporítottuk tovább, ezen 

állatok utódai lettek az 1. generáció. A 3. generációtól kezdve a TF teszt mellett vizsgáltuk a 

szenzoros kapuzás zavarát prepulzus gátlás (PPI) mérésével. A 6. generációtól meghatároztuk az 

állatok memória funkcióját és motoros aktivitását az új tárgy felismerési (Novel object 

recognition (NOR)) teszten. A magas fájdalomküszöbbel, alacsony PPI-vel és kognitív 

zavarokkal rendelkező állatokat szaporítottuk tovább. 

Jelen tanulmányunkban négy állatcsoportot alakítottunk ki: naiv szocializált patkányok kezelés 

nélkül (NaNo), vagy szociális izolációval és ketamin kezeléssel (NaTr) és a szelektíven 

szaporított 15. generáció állatai kezelés nélkül (SelNo) vagy izolációval és ketamin kezeléssel 

(SelTr). 

 

Capsaicin deszenzitizáció 

Hím Wistar patkányokat elválasztást követően (21 napos), négy egymást követő napon növekvő 

dózisú (10, 20, 50 and 100 mg/kg s.c.) capsaicinnel kezeltünk, illetve fiziológiás sóoldattal. A 

deszenzitizáció ellenőrzésére Wiping tesztet alkalmaztunk, és ultrahangos vizsgálattal mértük az 

állatok húgyhólyagjának térfogatát. 

 

Tesztek 

Akut fájdalomérzékenység mérésére TF tesztet alkalmaztunk 46, 48 és 52 °C -os hőmérsékleten.  

A carrageenan okozta gyulladásos fájdalom modellben a mechanikai érzékenységet von Frey 

(VF), a hő-fájdalom érzékenységet pedig lábelrántási (paw withdrawal, (PWD)) teszttel 

vizsgáltuk. 3 órával a carrageenan injekció beadását követően a patkányokat morfinnal (3 mg/kg 

s.c.) kezeltük és megvizsgáltuk annak antinociceptív hatást.  
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PPI méréséhez piezoelektromos gyorsulásmérőt alkalmaztunk, mely az akusztikus ingerre adott 

startle választ (reagálás ereje) detektálja. Három jeltípust alkalmaztunk: 95 dB erősségű 

hangingert (Pulse Alone(PA)) önmagában, 76 dB erősségű előingert (PrePulse Alone(PPA)), és 

az előinger-ingerpár (PrePulse-Pulse (PP)), ahol az előhangot 150 ms-al követte az erős 

hanginger. % PPI értéket számoltuk ki az alábbi képlet segítségével: %PPI = 1-(reagálás ereje a 

PP-re) / (reagálás ereje PA-ra)  x 100. Az állatok testsúlya szignifikánsan növelte a startle 

választ, ezért relatív értéket határoztunk meg: Relatív startle válasz = (startle válasz x 

100)/(testsúly (g)). 

NOR teszt során a memória funkciót és a motoros aktivitást vizsgáltuk meg, utóbbi közé tartozik 

az ágaskodás és a mosakodás is. A vizsgálat három fázisból állt. A 10 perces habituációs fázist 1 

perc szünetet követően a minta fázissal folytattuk, amelyben, két, alakban és méretben azonos 

tárgyat (S1, S2) helyeztünk a kísérleti dobozba. Az 5 perces minta fázist követően az állatokat 

visszahelyeztük saját ketrecükbe és egy óra múlva folytattuk a szintén 5 perces teszt fázissal. 

Ebben a fázisban az egyik tárgyat színben és formában eltérő másik, új (Novel (N)) tárgyra 

cseréltük, a másik maradt ugyan az, amit a minta fázisban használtunk (Familiar (F)). A vizsgálat 

során a sztereotíp viselkedést figyeltük. Diszkriminációs indexet (DI) számoltunk a minta és a 

teszt fázisnál is az alábbi formula segítségével: (az S1 vagy N tárgynál eltöltött felderítő idő – F 

vagy S2 tárgynál töltött felderítő idő) / (mindkét tárgynál eltöltött idő összessége S1+S2  és 

N+F ).  

A Capsaicin modellnél a telemetriás vizsgálatokhoz az állatoknak ketamin-xylazin anesztéziában 

minimitter transmittert (E-Mitter, Philips Respironics ) ültettünk be intraperitóneálisan. Ezt 

követően 5 napig monitoroztuk a szabadon mozogó állatok motoros aktivitását.  

A komplex modell tesztjeinek eredményeinél medián kiszámításával alakítottuk át a folytonos 

változókat kategorizálttá és kvartilis alapú pontozásos módszert alkalmaztunk, ez minősítette az 

állatokat a szkizofrénia kialakulásának kockázata szempontjából. Az első (alsó) kvartilis érték 

alatt 0 pontot kapott, a harmadik (felső) kvartilis felett 2 pontot és 1 pontot kapott a két kvartilis 

közti eredmény. 5 aspektust (TF latencia, relatív startle válasz, % PPI, DI és tisztálkodási 

aktivitás) pontoztunk 0 – 2 p, alacsony kockázattól – a magas rizikófaktorig, majd összesítettük a 

kapott pontokat 0-10-ig. 
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 Eredmények 

Capsaicin deszenzitizáció hatékonysága 

A Wiping teszt alkalmával patkányok szemébe csepegtetett capsaicin pislogást és intenzív 

szemtörlést eredményezett a kontroll állatoknál, ami a capsaicinnel kezelt csoportban nem volt 

megfigyelhető. Továbbá a kezelt állatoknál szignifikánsan nagyobb relatív hólyagkapacitás volt 

tapasztalható az ultrahangos vizsgálat eredményeként a kontroll állatokhoz képest. 

Fájdalom érzékenység 

TF teszt latenciájában szignifikáns eltéréseket tapasztaltunk a complex modellnél mind a törzs 

mind az idő tekintetében, valamint a kettő közötti interakcióban is. A tesztet 3 és 9 hetes korban 

végeztük, így a jelentősen megnövekedett latencia érték a kor előrehaladtával mindegyik 

csoportban megfigyelhető volt. Post hoc teszt nem mutatott különbséget 3 hetes korban, de 

tendenciájában növekedés volt megfigyelhető az új vonalban (naiv: 4.1 0.21 s; szelektív: 

4.6 0.27 s). Szignifikáns különbséget figyeltünk meg 9 hetes korban a NaNo és mindkét altörzs 

(SelNo, SelTr) között. A szelektíven szaporított állatok rendelkeztek a legkisebb 

fájdalomérzékenységgel. 

 A capsaicin deszenzitizáció nem befolyásolta az akut fájdalomérzékenységet. A capsaicin 

modellben a carrageenan indukálta gyulladásos fájdalom kialakítása előtt mért alap mechanikai 

és hőérzékenység nem különbözött szignifikánsan a két csoport között. Míg a capsaicin 

deszenzitizáció a gyulladás okozta mechanikai allodíniát csak kis mértékben csökkentette, addig 

a morfin kezelés hosszabb antinociceptív hatást fejtett ki a hő és mechanikai fájdalom teszteken 

a deszenzitizált állatokban. Az ép (nem gyulladt) láb esetében a morfin jelentős mértékben 

fokozta a hő fájdalom küszöböt a deszenzitizált állatokban. 

Szenzoros kapuzás 

A szenzoros kapuzás zavarát igazolták a % PPI értékek a komplex modellben. Szignifikáns 

hatást váltott ki a szelektív szaporítás, így mindkét altörzsben (SelNo és SelTr) alacsonyabb volt 

a prepulzus gátlás a naiv csoportokhoz (NaNo és NaTr) képest. A capsaicin modellben nem 

tapasztaltunk szignifikáns eltérést a kontroll csoporthoz képest. 



6 
 

Motoros viselkedés 

A komplex modellben a NOR teszten az ágaskodást tekintve szignifikáns hatást figyeltünk meg a 

törzs (p<0.05) és a fázis (p<=0.001), illetve a fázis és a törzs interakciójában (p<0.05), az 

ágaskodások száma csökkent az idővel minden csoportban, és a 15. generáció alacsony 

ágaskodási aktivitást mutatott a minta és a tesztfázisban is.  Megfigyelhető volt továbbá az 

ágaskodási aktivitás növekedése a NaTr csoportban. A szelektíven szaporított állatok 

szignifikánsan nagyobb tisztálkodási aktivitást mutattak a habituációs fázis második szakaszában 

(p<0.05). A szelektív szaporítás a lokomotoros aktivitás időtartamában is szignifikáns 

különbséget eredményezett: a szelektív szaporítás a motoros aktivitás csökkenését eredményezte, 

míg a NaTr csoport fokozott aktivitása volt látható a minta és a teszt fázisban is. 

Ugyanezen a teszten a capsaicin modell két csoportja között nem volt szignifikáns eltérés a 

motoros aktivitásban. A telemetriás adatok elemzésében azonban megfigyelhető volt a motoros 

aktivitás napi ritmicitása éjszakai maximummal mind a két csoportban, továbbá a világos és sötét 

fázist külön elemezve a deszenzitizált állatok szignifikánsan megnövekedett motoros aktivitása 

volt detektálható a kontroll csoporthoz képest.   

Memória funkció 

A kognitív funkciók vizsgálata tekintetében a NOR teszten azt tapasztaltuk, hogy a komplex 

modell mindkét kezelt csoportjában (NaTr, SelTr) az állatok több időt töltöttek a tárgyak 

felfedezésével. Az ANOVA teszt szignifikáns eltérést mutatott a DI-ben a fázisok között 

(p<0.05). Post hoc analízis szignifikáns megnövekedést mutatott a DI értékében az új tárgy 

jelenlétében a NaNo csoportban, míg ilyen növekedés a többi csoportban nem volt 

megfigyelhető. 

A capsaicin modellben a NOR teszt minta fázisában nem jelentkezett szignifikáns eltérés a két 

azonos tárgy felfedezésével eltöltött időben, egyik csoportban sem. Ellenben a teszt fázisban az 

új tárgy felfedezésére fordított idő szignifikánsan hosszabb volt a kontroll állatoknál (p < 0.01). 

A DI tekintetében szignifikáns növekedés volt megfigyelhető a teszt fázisban mind a két 

csoportnál. 

Kategorizáció 

A komplex modellben kategorizálás segítségével kapott pontokban jelentős különbség volt az 

egyes csoportok között (p<0.001). A NaNo csoport pontszáma volt a legkevesebb, míg a SelTr 

csoport érte el a legmagasabb értéket. Az összesített pontszámok alapján a NaNo csoportban 

minden állat 6 pontnál kevesebbet ért el és a legmagasabb pontszámokat a SelTr csoport állatai 

érték el. 
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Megbeszélés 

A szkizofrénia kutatása nagy kihívást jelent, hiszen a betegség lefolyása egyénenként változó, 

melynek hátterében mind a genetikai, mind a környezeti tényezők is részt vesznek, mégis csak 

néhány tanulmány foglalkozott a lehetséges gén-környezet interakcióval a szkizofrén 

állatmodellek tekintetében. Komplex modellünkben a szelektív tenyésztést követően fiatalkorban 

alkalmazott szociális izoláció és ketamin kezelés több olyan tünetet okozott, amely 

megfigyelhető szkizofréniában is. Eredményeinkből kimutattuk a csökkent 

fájdalomérzékenységet, szenzoros károsodást, motoros aktivitás és memória funkció érintettséget 

a 15. generáció állatainál. A kategorizálás alkalmával az összesített pontszámok alapján kiderült, 

hogy a szelektíven szaporított és komplex kezelésben részesült állatok vizsgálati eredményei 

jelentősen különböztek a naiv nem kezelt patkányokétól. Ez arra utal, hogy a genetikailag 

örökölhető vonások a környezeti kockázati tényezőkkel együtt eredményezi a legnagyobb 

mértékű változásokat a naiv, környezeti ártalmaktól mentes állatokhoz képest. 

A fiatalkori capsaicin deszenzitizáció hosszú távú elváltozásokat idéz elő különböző fiziológiai 

folyamatokban, amelyek elsősorban a C típusú idegrostok működéséhez kötöttek. Ilyen eltérések 

jelentkezhetnek például a Wiping tesztben, a morfin érzékenységben és a húgyhólyag 

kapacitásában is, melyet ebben a tanulmányban is bizonyítottunk. A deszenzitizált állatoknál a 

hő- és mechanikai fájdalom érzékenységben nem volt szignifikáns változás, azonban a morfin 

hosszabb ideig tartó antinociceptív hatást eredményezett. A memória funkcióban és a motoros 

aktivitásban is eltérést figyeltünk meg, de a szenzoros kapuzás zavara nem volt detektálható. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a capsaicin deszenzitizáció önmagában csak kevés olyan 

zavarhoz vezethet, amely a szkizofréniához kapcsolható. 

A kitenyésztett új vonalunk eredményei alapján feltételezzük, hogy ez a komplex modell 

hatékony lehet a gén-környezet interakció vizsgálatára a szkizofrénia kialakulásában, azonban 

további tenyésztésre van szükség az állatmodell javítása érdekében, valamint molekuláris 

biológiai vizsgálatok alkalmazása is szükséges a neurotranszmitter rendszerek és a genetikai 

rendellenességek feltárásában. 

 Feltételezzük, hogy a capsaicin deszenzitizáció más kezeléssel (pl.: szociális izoláció, ketamin 

kezelés) együtt tovább javítaná ezt a modellt is. Mindazonáltal további munkára van szükség, a 

TRPV 1 receptorok szerepének tisztázására, hogy farmakológiai célponttá válhasson.  
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Eredeti megállapítások 

 

1. Az általunk kitenyésztett új alfaj 15. generációjában kimutatható volt a csökkent 

fájdalomérzékenység, a szenzoros kapuzás és a memória funkció károsodása valamint 

a motoros aktivitás eltérése. 

2. Kísérleteinkből megállapítható, hogy a genetikailag örökölhető vonások a környezeti 

kockázati tényezőkkel együtt eredményezi a legmarkánsabb változásokat a naiv 

állatokhoz képest. 

3. A fiatalkori capsaicin deszenzitizáció amellett, hogy számos szenzoros funkcióban 

okoz zavart, a tanulási képességre és a motoros aktivitásra is hatással volt. 
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