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A glükokortikoid elválasztás időbeli dinamikája
• természetes ingadozások

szezonális
napszakos
ultradiális

• stresszel kapcsolatos ingadozások
akut
krónikus (növekedés, csökkenés)

A glükokortikoid hormonok hatásmechanizmusa
• genomiális mechanizmus
• nem-genomiális mechanizmusok

bizonyítékok
mechanizmusok

molekuláris
celluláris

Genomiális és nem-genomiális hatások „találkozása”

A glükokortikoid hormonok (gyors) magatartási hatásai
• lokomóció, szaporodás, tanulás, szorongás, agresszió
• mechanizmusok
• gyors és lassú magatartási hatások különbözősége

AZ ELŐADÁS TEMATIKÁJA



Szezonális ingadozás

Romero, 2002
Landys et al., 2006
Romero et al. 2006
Huber et al. 2017

• vizsgált fajok 70-90%-ában
• alapszintek és stressz-indukált hormonszintek is változnak 
• környezeti tényezők befolyásolják (pl. ugyanaz a faj eltérő éghajlaton más mintázatot mutat)
• emberben nem ismert



Jarcho et al.,2013
Rhebergen et al., 2015

Diurnális ingadozás
Aktív napszak elején, ébredés környékén a legmagasabb, inaktív napszakban a legalacsonyabb

Krónikus stressz alatt ill. egyes pszichés rendellenességek során (depresszió, PTSD) változik a mintázat

Fő generátor: hipotalamusz nucl. suprachiasmaticus

Nagymértékben függ a környezeti hatásoktól (napszak, táplálkozás, alvásciklus stb.)

Nemcsak az alapszintek, hanem a stresszre adott válasz mértéke is változik!

Mellékvese ACTH érzékenysége, agyi MR expresszió is követi

Feltételezett funkció: metabolikus, endokrin és magatartási folyamatok szinkronizációja



A szociális kihívásra adott agresszív válasz mértéke

követi a diurnális glükokortikoid oszcillációt
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Az agresszió laboratóriumi vizsgálata



Akutan csökkentett ill. megnövelt plazma glükokortikoid

szint hatásai az agresszióra

Metyrapone + vehicle (N=7)

Metyrapone + CORT (N=8)
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**p = 0.0078



Sarabdjitsingh et al., 2012 Joels et al., 2008

Ultradiális ingadozás
Több fajban, köztük emberben és rágcsálókban is kimutatták (review: Sarabdjitsingh et al., 2012) 

Periódusa 1-2 óra; a napszakos ingadozáson belül kisebb-nagyobb amplitudóval

Amplitudó függ a törzstől, nemtől és az életszakasztól is

Generátor: nem SCN, valószínűleg a hipofízis-mellékvese közti feedforward-feedback oszcilláció váltja ki  (Walker, 2010)

Ultradiális ingadozás zavarait korai stresszhez kötik, és több neurológiai és pszichés betegségben (Parkinson-kór, 
Huntington-kór, pánikbetegség, depresszió) szerepet játszhat. 

PTSD-vulnerabilitás: a trauma előtti kisebb amplitudójú ingadozással ill. kisebb stresszválasszal összefügg (Danan, 2018) 

Csökkenő-növekvő fázisban markánsan változik a stresszválasz-készség (Windle et al., 1998) és párhuzamosan változnak
a kihívásokra adott gyors magatartási válaszok is (Sarvabdjitsingh et al., 2010; Haller et al., 2000, 2001)

Funkció: a stressz-reszponzivitás fenntartása genomiális és nem genomiális úton; a pulzatitilitás törlődése az akut 
hormonnövekedésre való reakciót csökkenti (Sarabdijitsingh et al., 2010)



Ultradiális ingadozás

Russell et al., J Neuroendocrinol. 2015 

(Steroidogenic acute regulatory protein: cholesterol

transzferért felelős protein a mitochondriumban:

rate limiting szteroid szintézisben)



agresszív interakció
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csökkenő kortikoszteron szint (N=8)

növekvő kortikoszteron szint (N=7)

A kortikoszteron ultradiális ingadozása befolyásolja az 
ellenféllel szemben mutatott agresszió mértékét

*p<0,02

Haller et al., 2000
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STRESSZOR

Kísérletek a homeosztázis

helyreállítására:

aktív válaszok

Krónikus hatások:

passzív válaszok, 

betegségek

Agresszió

Szaporodás

Tanulás, memória

Szorongás

Depresszió

Agresszió

Aktivitás

Szaporodás

Tanulás, memória

Szorongás ?

Pszichés rendellenességek egy csoportja:

Antiszociális személyiségzavar

Viselkedés zavar

Borderline személyiségzavar

PTSD



Groeneweg et al., 2011

Glükokortikoidok és magatartás



MR és GR receptorok

• Eltérő agyi expresszió

• Eltérő glükokortikoid affinitás

• Más gének expresszióját befolyásolják

• MR: limbikus rendszer intergritásának és stabilitásának fenntartása, proaktív szerep a 

homeosztázis fenntartásában; kogníció: új helyzetek felismerése

• GR: reaktív szerep a stresszválaszban: neuronális aktivitás, energia elosztás, 

glukokortikoid szintek helyreállítása a HPA gátlása révén; kogníció: stresszel 

kapcsolatos információk rögzítése



Gén inhibíció

Gén indukció

Genomiális mechanizmusok



Genomiális és nem-genomiális hatások 
megkülönböztetése

Időbeli kritérium
– Egyes hatások gyors megjelenése (másodperceken vagy perceken belül)
– Egyes hatások gyors eltünése

Genomtól való függetlenség kritériuma
– Fehérjeszintézis gátlásának hatástalansága 
– Szinaptoszomális hatások 
– Glükokortikoid-protein konjugátumok hatásai

MR/GR receptoroktól való függetlenség kritériuma
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Szteroid molekulák átdiffundálása a membránon: ? valószínűleg nagyon gyors

Ligand-receptor komplex átvándorlása a sejtmagba: 
MR: 10-60 perc (Robertson et al., 1993)
GR: ~30 perc (Nishi et al., 1999)

Transzkripció/transzláció: 
egér emlő-tumor vírus: 8-9 perc (Ucker és Yamamot, 1984)
patkány tímuszsejt: transzkripció 5-10 perc, transzláció 15 perc (Hallahan et al., 1973)
patkány hipofízis: 30 perc (Dayanithi & Antoni, 1989)

Másodlagos/harmadlagos szerkezet kialakulás: ?
Célterületre való szállítás: ?

Nem-genomiális mechanizmusok - Időbeli kritérium

Hatások eltünése: feltehetőleg legalább annyi ideig tart, mint a kialakulásuk (genomiális mechanizmus esetén)

5-10 percnél hamarabb jelenkező ill. megszűnő hatások biztosan nem genomiálisok!



Activation maps showing dose- and time-dependent changes in BOLD signal following intravenous CORT injection. The
coronal sections showing the location BOLD activation for each experimental are a composite of eight subjects each. 
Abbreviations: MO, motor cortex; CP, caudate/putamen; SS, somatosensory cortex; ACB, accumbens; AC, anterior cingulate; 
PIR, piriform cortex; RSP, retrosplenial cortex; DG, dentate gyrus; MD, medial dorsal thalamus; BLA, basolateral amygdala; 
AUD, auditory cortex; VIS, visual cortex; PAG, periaqueductal gray; SUB, subiculum; ENT, entorhinal cortex.

Ferris & Stolberg, 2009



Genomiális és nem-genomiális hatások 
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Nem-genomiális mechanizmusok – Genomtól való függetlenség kritériuma

Fehérjeszintézis gátlásának hatástalansága

•biztos kritérium

•minden „szinten” van ilyen jellegű bizonyíték pl. mEPSC frekvencia növekedés HC-ban (Karst et al., 2005)

PVN: vazopresszin gyors gátlása (Liu et al., 1995)

viselkedés: lokomóció növekedés (Sandi et al., 1996), agresszió

•alkalmas arra, hogy nem-genomiális és genomiális hatások időbeliségét vizsgáljuk (Croxtall, 2000)

Glükokortikoid-fehérje konjugátumok hatása

•BSA-glükokortikoid konjugátumot használnak, sokféle glükortikoid-hatásnál bizonyították a konjugátum 

hatásosságát

Szinaptoszómákra kifejtett hatások

•több in vitro glükokortikoid-hatás esetén bizonyították a szinaptoszomális hatást is

•mitokondriális DNS-en kifejtett hatások nincsenek kizárva
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Nem-genomiális mechanizmusok – Klasszikus MR/GR-től való függetlenség kritériuma

•mindkét receptort gátolni kell!

•minden „szinten” van ilyen jellegű bizonyíték pl. HC: excitatorikus aminosavak növekedése  (Venero-Borrell, 1999)

viselkedés: lokomóció növekedés (Sandi et al., 1996)

•mGR és mMR hatásokat is gátoljuk vele!



System/organ Cell types/cellular organelles involved Mechanism References

Glucocorticoid effects in the central neural system

amygdala GLU, NA Johnson,L.R. 2005;

whole brain synaptosomes Neckers,L. 1975

brainstem reticular formation Avanzino,G.L. 1983; Avanzino,G.L. 1987

locus coeruleus unidentified Avanzino,G.L. 1987

raphe unidentified Avanzino,G.L. 1984;

hypothalamus

supraoptic nucleus (GLU, GABA) Liu,X. 1995; Di,S. 2005,2009;

paraventricular nucleus (GLU, GABA, CRF,

AVP, OT)

Di,S. 2003,2005,2009; Edwardson,1974; Saphier,D.

1988; Chen,Y.Z. 1991, Liu,X. 1995; Evanson, 2010

mediobasal region Mandelbrod,I. 1981;

unidentified Michal,E.K. 1974;

hippocampus

mitochondria Zhang,L. 2006;

cultured cells Qi,A.Q. 2005;Takahashi,T. 2002;

glutamatergic neurons Venero,C. 1999;

CA1 pyramidal neurons (GLU)
ffrench-Mullen,J.M. 1995;Wiegert,O. 2006; Karst,H.

2005; Komatsuzaki,Y. 2005;

cerebral cortex
glia cells Russ,H. 1996;

synaptosomes Sze,P.Y. 1994; Sze,P.Y. 1994; Zhu,B.G. 1998;

gyors hatás (5 percen belül)

MR/GR-től független

fehérjeszintézistől független

MR/GR-en kívüli receptorhoz való kötődés

BSA-glükokortikoid konjugátumon is működik

Szinaptoszómán is működik



De Kloet et al., 2008

Éberség

Figyelem

Helyzetértékelés

Adaptáció

Visszarendeződés

Hippocampus

Glükokortikoid hatások időbelisége 



Groeneweg et al., 2011

Nem-genomiális és genomiális hatások mediátorai 



Russell et al., J Neuroendocrinol. 2015 

Nem-genomiális és genomiális hatások időbelisége



Time course of gene expression in hippocampal slices in response to corticosterone exposure. 

Marian Joëls et al. Pharmacol Rev 2012;64:901-938

© 2012 by The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

Morsink et al. 2006 J. Neuroendocrin.



Glutamáterg transzmisszió - hypothalamus, amygdala, hippocampus

Di et al. 2003, 2005 

Karst et al. 2005, 2010

Tasker 2006

Joels et al. 2008

Olijslagers et al. 2008

Hill et al., 2010

Qiu et al. 2010

Evanson et al. 2010

Groeneweg et al. 2011



Rapid effects of corticosterone on electrical activity in the male rodent brain. 

Marian Joëls et al. Pharmacol Rev 2012;64:901-938© 2012 by The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics



Nahar et al., Endocrinology 2015

Glukokortikoidok csökkentik a szinaptikus excitációt SON és PVN magnocelluláris sejtekben

Glukokortikoidok fokozzák a szinaptikus inhibíciót SON és PVN magnocelluláris sejtekben

CB1 függő, G protein függő, membránon át közvetített hatás, GR függő

NO szintézis gátlásán keresztül működik, GR függő

Di et al., 2009 J. Neurosci.



Rapid effects of corticosterone on electrical activity in the male rodent brain. 

Marian Joëls et al. Pharmacol Rev 2012;64:901-938© 2012 by The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics



Musazzi et al., Front Psychiatry. 2015 

PFC: funkcionális és strukturális átrendeződés, viselkedésváltozás 

RRP: Readily releasable pool

5min- 24h-

Exciatory synaptic transmission ↑

Number of spines and synapses ↑

Cognitive performance ↑

Exciatory synaptic transmission ↓

Number of spines and synapses ↓

Dendritic atrophy and remodeling

Cognitive performance ↓

McEwen et al 2015

Krónikus stressz

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4410487_fpsyt-06-00060-g001.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4410487_fpsyt-06-00060-g001.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4410487_fpsyt-06-00060-g002.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4410487_fpsyt-06-00060-g002.jpg


Nem-genomiális glükokortikoid hatások lehetséges közvetítői 
 

Hatások a sejtmembránon és a szinaptikus membránon 

Mediátor Ismert példa Referencia 

Ioncsatornák Ca
++

-függő ioncsatorna Sze &Iqbal, 1994 

Neurotranszmitter  
receptorok (direkt vagy  

indirekt hatások) 

Nikotinos acetilkolin Bouzat & Barrentes, 1996 

GABAA Boyd & Moore, 1990; Majewska et al., 1985 

CB1 Coddington et al, 2007; Di et al., 2003,2005 

Kappa opioid Evans et al., 2000 

NO Hafezi-Moghadam et al., 2002, Sandi et al., 1996 

Glutamát Karst et al., 2005 

5-HT Avanzino et al., 1984, Sze, 1976 

Specifikus, nem-genomiális 
membránreceptorok 

GR vagy MR a 
membránban 

Gametshu et al, 1999; Liposis & Bone, 1993  

GR/MR-től eltérő 
 szerkezetű receptor 

Maier et al., 2005; Venero & Borrell, 1999 

Nem specifikus hatások a membránfluiditásra Falkenstein et al., 2000; Willmer, 1961 

Hatások a sejtplazmában 

Mediátor Ismert példa Referencia 

Interakció plazma- 
fehérjékkel 

MAP-kinázok Qi et al., 2005, Sasson et al., 2003 

Foszfolipázok Bruscoli et al, 2006 

Protein-kinázok Chen & Qiu, 2001 

GR-komplexről  
disszociáló fehérjék  

Hősokkfehérjék Tumlin et al., 1997 

Src fehérje Croxtall et al., 2000,2002 

 

A táblázatban említett mechanizmusok szerepe a központi idegrendszerben nem minden esetben tisztázott. A 
mediátorok egy részénel nem kizárt az indirekt hatás. 



Glükokortikoidok nem-genomiális hatásai

Iontranszport

Neurotranszmisszió

Retrográd jelátvitel, moduláció

GR, MR

Membránfehérjék

Plazmamembrán

Mitokondriális membrán

Membránlipidek

Foszfolipázok (PI-PLC, cPLA)

MAP-kinázok (ERK, JNK, MAPK p38)

Proteinkináz A, B, C

MR, GR

Citoplazma fehérjék

Src

Ligandhoz kötött GR

Hősokkfehérjék

GR komplex

Genomiális hatások
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Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - lokomóció

CORT adás után 7.5 ill. 15 perccel fokozódik

CORT adás után 3 ill. 60 perccel nincs hatás

2.5 mg/kg CORT

MR/GR gátlástól független

Fehérjeszintézis-gátlástól független

NO jelátviteli úton hat

Sandi et al., 1996a, 1996b

Patkány kondícionált hely-elkerülés (Tenk és mtsai, 2006)

Zonotrichia leucophrys verébfaj: ugrálás fokozodása 7 perc alatt (Breuner és mtsai, 1998)



Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - szaporodás

Legjobban karakterizált nem-genomiális glükokortikoid hatás!

CORT adás után 5 percen belül gátlódik az átkaroló magatartás

Ezzel párhuzamosan agytörzsi neuronok gátlása is megfigyelhető (Rose és 

Moore,1999)

A hatásért specifikus, G-proteinhez kapcsolódó membránfehérjék felelősek, melyekhez 

kappa-opioid ligandok is kapcsolódnak (Evans et al., 2000)

Részletesen karakterizálták az endogén kannabinoid rendszer hatását retrográd 

jelátvitelen keresztül (Coddington et al., 2007, Denver, 2007)



Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - szaporodás

CORT beadás után 10 perccel csökken a nőstény egerek hím-egérszag 

iránti preferenciája

A hatás GABA antagonistával növelhető, NMDA antagonistával 

csökkenthető (Kavaliers és Ossencopp, 2001)

DE a hatás nem ilyen egyértelmű:

i.v. CORT overiektomizált és ösztogénnel kezelt patkányban 5 perc alatt 

fokozza lordózist hím jelenlétében (nem CORT specifikus!) (Kubli-Garfias, 1990)

IDŐ ÉS HELYZETFÜGGŐ HATÁSOK

Membrán GR-mediált hatás: gonadotrop sejtek CaMKII és synapsin-I foszforilációjának

megváltozásán keresztül GnRH-signaling azonnali (<5 perc) gátlása (Ayrout et al., Sci

Rep. 2017)   



Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - tanulás

Stressz gátló és serkentő hatással is bírhat a tanulásra és memóriára

Hatások eltérőek a tanulás egyes fázisaiban, és nagyban 

dózis- (stressz-) függőek 

•Tréningek közben vagy közvetlenül utánuk adott glükokortikoidok javítják a tanulási 

folyamatot

•Basolaterális-amygdala függő mechanizmus (Roozendaal et al., 2003)

•Kondícionált íz-averziót CORT akutan fokozza (Kent et al., 2002)

•Kontextuális memória előhívása: hippocampus membránfüggő gyors CORT hatás 

(Chauveau et al. 2010)

• Emlékek felidézését akutan gátolja (de Quervain et al., 1998; Khaksari et al. 2007-opioid 

receptor és MR függő CORT hatás; Sajadi et al 2007 – térbeli memória)

DE: Parus gambeli cinegefaj nagyobb arányban keresi meg a korábban 

elrejtett magokat (Saldanha et al., 2000) 



Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - tanulás

Roozendaal et al., 2010

•Tárgy felismerés és tárgy helyzetének felismerése inzuláris kéreg ill. hipokampusz

függő nem genomiális glükokortikoid hatás – mechanizmus: membrán GR által 

közvetített epigenetikai (hiszton acetilációs) hatások (Roozendaal et al., 2010).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2861482_nihms193320f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2861482_nihms193320f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2861482_nihms193320f2.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2861482_nihms193320f2.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2861482_nihms193320f3.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2861482_nihms193320f3.jpg


Schwalbe et al., 2012;

Joels et al., 2006;

McGaugh, 2000

Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - tanulás



Rapid effects of corticosteroid hormones on cognitive processing in male rodents. 

Marian Joëls et al. Pharmacol Rev 2012;64:901-938
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Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - tanulás

mMR függő nongenomiális hatás: egyszerűbb tanulási folyamatokra váltás, emocionális 

arousal fokozása (Schwalbe et al. 2007,2010; Brinks et al. 2009) 

Humán akut stressz: hippocampus-függő deklaratív memóriáról dorsal stratum-függő

procedurális memóriára váltás, MR függő és amygdala-striatum/amygdala-hippocampus

megváltozott konnektivitásával jár (Schwalbe et al. Biol. Psychiatry 2013).



Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - szorongás

Nem egyértelmű adatok alpján enyhe szorongás-fokozódás

EPM: korreláció kockázat-felmérő viselkedéssel (Rogers et al., 1999)

MR antagonista intrahippokampálisan 10 perc alatt szorongás-csökkenés a light-dark 

boxban, GR antagonista nem hat (Smythe et al., 1997)

Intrahippokampális dexamethason 10-15 perc alatt csökkenti az etanol anxiolitikus 

hatását (Ferreira et al., 2000) 



Glükokortikoidok gyors magatartási hatásai - agresszió

Egyértelmű akut agresszió-facilitáló hatás

Sokszor korrelációs vizsgálatok, ok-okozati összefüggések nem egyértelműek

Mechanizmus?

Erős kontextus-függés!!!



A glükokortikoidok szerepe a kihívásokra adott  azonnali 

magatartási válaszokban

„Nem szociális” kihívás: ismeretlen környezet

Magatartási hatások specificitása:

Szociális kihívás: territoriális agresszió

Magatartási kihívás jelentősége:

Csoportban tartott állatok szociális agressziója

Ok-okozati összefüggés bizonyítása:

Glükokortikoid hatások mechanizmusa:

Glükokortikoid szintek kísérletes manipulálása

Hatások gyorsasága, fehérjeszintézis gátlása 

Centrális és perifériás hatások



Rezidens-betolakodó teszt

Pihenés
Exploráció
Mosakodás
Szociális szaglászás

Támadás (harapás)
Fenyegető viselkedés
Védekező viselkedés
Domináns pozíció
Szubmisszív pozíció



Interakció

Mety. + KORT közvetlenül a teszt előtt

Mety. + KORT 20 perccel a teszt előtt

Metyrapon + vivőanyag

Glükokortikoid hatások: milyen gyorsak?
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A kortikoszteron akutan (2-7 perc alatt) aktiválja 
az agresszív viselkedést
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Metyrapon + vivőanyag (N=8)

Metyrapon + KORT -2min (N=8)

Metyrapon + KORT -20min (N=8) *p<0,03



Agykamrába juttatott kortikoszteron akut hatása
az agresszióra
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Genomiális és nem-genomiális hatások 
megkülönböztetése

Időbeli kritérium
– Egyes hatások gyors megjelenése (másodperceken vagy perceken belül)
– Egyes hatások gyors eltünése

Genomtól való függetlenség kritériuma
– Fehérjeszintézis gátlásának hatástalansága
– Szinaptoszomális hatások
– Glükokortikoid-protein konjugátumok hatásai

MR/GR receptoroktól való függetlenség kritériuma



Fehérjeszintézis gátlása nem befolyásolja a kortikoszteron azonnali 
hatását, de blokkolja a későbbi hatásokat

Cycloheximid + Metyrapon + oldószer (N=9)

Cycloheximid + Metyrapon + KORT -2min (N=9)

Cycloheximid + Metyrapon + KORT -20min (N=9)
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Glükokortikoid hatások: mennyire specifikusak?

Megemelt keresztpalló
(elevated plus-maze)

Nyílt tér (open field)
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Glükokortikoid szintézis gátlás akut hatásai 
a megemelt keresztpallón mutatott viselkedésre



A kortikoszteron akutan (2-7 perc alatt) aktiválja 
a kockázatfelmérő viselkedést a megemelt keresztpallón
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A kortikoszteron akutan (2-7 perc alatt) aktiválja 
a kockázatfelmérő viselkedést a nyílt tér tesztben
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Kockázatfelmérő viselkedés frekvenciája

r=0,56; 
p<0,00001

Az egyedi kortikoszteron-szintek és a kockázatfelmérő 
viselkedés pozitív korrelációt mutatnak



Fehérjeszintézis gátlásának következménye 
a kortikoszteron gyors hatásaira 

Cycloheximid + Metyrapon + oldószer (N=9)

Cycloheximid + Metyrapon + KORT -2min (N=8)

Cycloheximid + Metyrapon + KORT -20min (N=8)
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Fenyegetés
Védekezés
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Alárendelt testhelyzet
Harapások

Hogyan hatnak a glükokortikoidok 
akut magatartási kihívás hiányában?



Kortikoszteron akut magatartási hatásai 
stabil szociális csoportokban
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Gyors viselkedési hatások: 
összefoglalás

A glükokortikoidok magatartási kihívások esetén gyors viselkedési választ
aktiválnak.

Adataink alapján a glükokortikoidoknak kulcsszerepe lehet a 
kihívásokra adott gyors, specifikus és adekvát magatartási válasz 
kialakításában

A glükokortikoidok által kiváltott azonnali magatartási válaszok 
centrális, nem-genomiális úton közvetítődnek

Ezek a gyors viselkedési válaszok „kihívás specifikusak”:
agresszió szociális kihívás esetén
kockázatfelmérő magatartás újdonság stresszben

Magatartási kihívás hiányában, stabil szociális közegben a 
glükokortikoidok nem fejtenek ki specifikus hatást



Frequency distribution of attack latency scores (seconds) obtained in the 5th to the 12th generation of laboratory

bred wild-type male rats (N=2500) in different age classes (postnatal days).  (Koolhaas et al., 1999)

Correlation (R=0.72) between attack latency score in rats as measured in the resident intruder paradigm and 

the percentage of time spent burying in the defensive burying test of 10 min duration. (Koolhaas et al., 1999)

Megküzdés a stresszel: coping stratégiák



• Kihívással való megküzdés: disztinkt, egyeden belül stabil stratégiák

• Aktív (proaktív): belső motivációk, rutin, környezet hatása csekély

• Passzív (reaktív): környezeti reaktivitás erős, elkerülő, passzív válaszok

Kolhaas és mtsai. Neurosci Biobehav Rev 1999, 23: 925–935 alapján

Megküzdés a stresszel: coping stratégiák



A, schematic representation of the biological response to stress. 

Marian Joëls et al. Pharmacol Rev 2012;64:901-938
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