
Jól ismert az oxitocin (OT) két fô perifériás
hatása: a szüléskor a méhizomzatra, illetve a
szoptatás során az emlôre kifejtett hatás.
Egyre nagyobb figyelmet kap azonban az

1970-es évektôl leírt, agyon belüli OT-rendszer
is. 

Centrális és perifériás
oxitocinrendszer

A hypothalamust elhagyó, a központi idegrend-
szeren belül különféle magcsoportokhoz futó

OT-rostokat, illetve OT-receptorokat írtak le az
agy különféle részein, elsôsorban az amygdala, a
ventromedialis hypothalamus, a septum és az
agytörzs területein. Igazolást kapott tehát mind
az agyon belüli projekciós rendszer, mind a foga-
dó felületek léte (1, 2). Mindez ahhoz a felisme-
réshez vezetett, hogy az agy maga is célszerve az
oxitocinnak. Az OT tehát nemcsak a periférián
ható hormon, hanem az agyon belüli neuro-
transzmitter is, vagyis neuromodulátor szerepet
is betölt.

A centrális rendszer mûködése független a
periferiálistól, olyan értelemben, hogy bizonyos
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Az oxitocin méhre és emlôre gyakorolt ha-
tásán túl az affiliatív viselkedést is szabá-
lyozza. Az úgynevezett centrális oxitocin-
hatás az agyon belül, neurotranszmit-
terként mûködô oxitocin szabályozó szere-
pén keresztül hat a párkapcsolatra, az
anyai gondoskodásra, a kötôdésre. A cent-
rális oxitocinhatás növeli a bizalmat, a tár-
sas támaszt, csökkenti a félelmet, a szoron-
gást, elôsegíti a sebgyógyulást. Ezekre a ha-
tásokra épül a stressz kiváltotta, oxitoci-
nalapú, „nyugalom és összetartozás” reak-
ció.
A modern szülészeti gyakorlatban néhány
széles körben alkalmazott módszer – pél-
dául a szülés indítására, illetve gyorsítására
használt szintetikus oxitocin vagy az epi-
duralis anesztézia – a természetes oxitocin-
ra alapuló pszichoemotív hatásokat vissza-
veti. Az állatkísérletekre épülô epigenetikai
vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy a szüle-
téskor megtapasztalt oxitocinhatás generá-
ciókon átívelhet.

oxitocin, anyai gondoskodás, 
stressz, epigenetika

OXYTOCIN AS A NEUROTRANSMITTER:
BEYOND THE PERIPHERAL SCOPE

Apart from on its effect on uterus and
breast, the third main role of oxytocin is the
regulation of affiliative behavior. This is
based on the central oxytocin system – as
opposed to the peripheral one – that regu-
lates the psycho-affective effects connected
to pair bonding maternal care and breast
feeding.
In the brain oxytocin functions as a neuro-
transmitter: central oxytocin increases trust,
social support, decreases fear, anxiety, and
speeds up wound healing. These effects
form the basis of the oxytocin regulated
'calm and connection’ stress reaction.
Some widely used methods – like synthetic
oxytocin for inducing or speeding up
labour, and epidural anesthesia – seems to
hinder the natural central oxytocin effect,
thereby preventing the development of the
psycho-emotive changes connected to nat-
ural labour and birth. Epigenetic studies of
animals provide evidence for the transgen-
erational transfer of oxytocin effects.

oxytocin, maternal care, 
stress, epigenetics
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ingerek hatására az OT-felszabadulás a centrális,
illetve a perifériás rendszerben nem korrelál egy-
mással (3). Felnôttben a perifériáról az OT a vér-
agy gát miatt nem tud visszajutni az agyba (eset-
leg igen magas perifériás koncentráció esetén 1-
2%-a lép csak át a vér-agy gáton). Így az OT-hez
köthetô viselkedéses, valamint pszichoemotív
hatások a centrális rendszernek tulajdoníthatók.
A két rendszert elkülönítendô, a továbbiakban a
centrális esetben a cOT, a perifériás esetben a
pOT jelölést használom.

Az oxitocin további 
perifériás hatásai

Az OT perifériás hatásairól is egyre árnyaltabb
képet rajzolnak a modern kutatások. A jól is-
mert, méhre, illetve emlôre gyakorolt hatásán
túl számos szervre hat az OT. Kimutatták pél-
dául, hogy az érfalban a méhben és emlôben ta-
lálható receptorokkal azonos szerkezetû recep-
torok találhatók, amelyek vasodilatatoros hatást
mediálnak (4). Az OT szerepet kap a folyadék-
háztartás és a testhômérséklet szabályozásában,
kimutatták a herékben, nem terhes nôk repro-
duktív szerveiben, ezek mellett az OT részt
vesz az immunválaszok szabályozásában, a gli-
kogén-, illetve inzulinháztartásban, hat a vesék-
re, a zsírsejtekre, az étvágyra, és még sorolhat-
nánk (5, 6).

A születés módjával, azon belül a magzatot
(kölyköt) érô OT-hatások távoli következmé-
nyeivel kapcsolatban egyre több, perifériás hatás-
ra vonatkozó adat kerül napvilágra. A születés-
kor jellemzô OT-szint közvetlenül befolyásol-
hatja az autonóm idegrendszer egyensúlyát. Rá-
adásul ezzel a vérnyomásra, a kortizolszintre, a
fájdalomküszöbre és a testsúlygyarapodásra oly
módon hat, hogy a hatás egészen a felnôttkorig
nem jelenik meg (7).

Az oxitocin pszichoemotív 
hatásköre

A cOT-rendszer fôképp társas és affektív folya-
matokat szabályoz. Az affektív hatások között
élre kívánkozik, hogy az oxitocin csökkenti a
szorongást, a félelmet (8) és a depressziót (9).
Társas hatáskörén belül nemcsak egyszerûen
csökkenti az antiszociális viselkedést, hanem
elôsegíti a társas támasz nyújtását és fogadását
egyaránt (10). Növeli a bizalmat (11–13). Erôsíti
a szociális viselkedést, akár autistáknál is csök-
kenti a repetitív tüneteket (14). Az agyi ingerlés-
sel megemelt cOT-szint az egerekben fájdalom-

csillapító hatású (15), az OT gyorsítja a seb-
gyógyulást is (16). 

Ezek alapján a méhösszehúzó, illetve tejkilö-
vellô perifériás hatáson túl az OT harmadik alap-
funkcióját is számon tartjuk: ez az OT szociális
affiliációban (társas kapcsolatokban) betöltött
szerepe (3). A centrális OT-rendszer kulcsszere-
pet kap tehát a társas viselkedésformák szabályo-
zásában: ilyen például maga a szülôi viselkedés,
az újszülöttel kapcsolatos kötôdési magatartás-
formák (például megkapaszkodás, izolációs
vokalizáció), valamint felnôttkorban a reproduk-
tív viselkedés, annak számos elemével. Ebbe a
körbe tartozik még a társas közegben végzett
egymásba kapaszkodás, egymás közelségének
keresése, a társak kurkászása, gondozása, nyalo-
gatása és így tovább (3, 17). 

Az oxitocinalapú stresszválasz

A hagyományos, cannoni támadási-menekülési
(üss vagy fuss: „fight or flight”) stresszválasszal
szemben egészen más reakciósort generál az OT-
alapú stresszválasz. A cOT megemelkedett
szintje csökkenti a plazma kortizolszintjét.
Nyugtató hatásán keresztül az OT-alapú stressz-
kezelés az adott helyen, társai közelében (adott
esetben összekapaszkodva), nyugalomban tartja
az egyedet. Az OT-alapú pszichoaffektív hatás-
kör és stresszkezelési mód azt mutatja, hogy ez a
rendszer fôképp megfelelô szociális támasz kö-
zegében aktiválódik. Az egyedek veszélyhelyzet-
ben higgadtan egymás közelségében maradnak.
A „küzdj vagy menekülj” móddal szemben ez a
stresszválaszminta a „nyugalom és összetarto-
zás” (calm and connection) nevet kapta (18–20).

E stresszválasz adaptív jellegét többen kieme-
lik (18, 21, 22). A hagyományos életfeltételek
között élô nôk és gyermekeik túlélési esélyét nö-
velte, ha a leselkedô veszélyhelyzetekben nem a
feltehetôen esélytelen szembeszállást választot-
ták, hanem – akár szó szerint – összekapaszkod-
va együtt maradtak, fizikai és lelki értelemben
nyugodtabban. 

Az oxitocin szerepe 
a szaporodásban és 
utódgondozásban
Az oxitocin neuromodulátorszerepe a szaporo-
dásban több ponton is igazolt. A szexualitásban,
különösképp az orgazmus esetén, a megnöve-
kedett OT-szint egyik szerepe a felek nyugton
tartása, hogy a posztorgazmikus idôszakban átélt
pozitív élmények az adott partnerhez asszociá-
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Az agy maga
is célszerve az

oxitocinnak.



lódjanak (5). Mindennek alapvetô szerepe lehet a
tartós elkötelezôdés elôsegítésében, a párkapcso-
lat erôsítésében.

Oxitocin hiányában – például az OT-antago-
nistával kezelt patkánynôsténynél – dózisfüggô
módon csökkent a hím felvételét elôsegítô test-
helyzet (lordosis) megjelenése, az állatok négy-
szer annyi hallható vokalizációt produkáltak, és
rúgtak a hímek felé (3, 23), mint kezeletlen tár-
saik. Mindez úgy értelmezhetô, hogy OT hiá-
nyában az aktus averzív, feltehetôen fájdalmas is. 

Az állatkísérletek egyértelmû képet adnak az
OT hatásáról az anyai viselkedésre nézve is.
1979-ben Pedersen és Prange (24) mutatták ki
elôször, hogy közvetlenül az agyba juttatott cOT
egy órán belül kiváltja az anyai viselkedést olyan
patkányokban is, akiknek még sosem volt köly-
kük, míg természetes esetben egyáltalán nem
mutatnak érdeklôdést a patkánykölykök iránt,
sôt gyakran megtámadják, felfalják azokat.
Ugyanezt a hatást (intravénásan) a perifériára
juttatott pOT nem hozza. Hasonlóképp: a cOT
anyai viselkedést aktivizál még nem szült anya-
juhokban is, akik egyébként kerülnék az újszü-
lött juhokat, ezúttal explorálni kezdik, és gon-
doskodnak róluk. Mindezt erôsítik az OT-
antagonistákkal kapott eredmények, ezekkel
ugyanis „kivédhetô” az anyai viselkedés, akár kí-
sérletileg beindított, akár természetes ellésrôl
van szó. Ezekben a vizsgálatokban az adatok ar-
ra utalnak, hogy a cOT szerepe nem az anyai vi-
selkedésre magára hat fôképp, hanem annak be-
indulására (25).

Az OT a gyerek (kölyök) anyához való kö-
tôdését is elôsegíti, fôképp azzal, hogy facilitálja
az anyához kötôdô jelzôingerek (például az anya
szaga) rögzülését az utód memóriájában. Meg-
felelô cOT-szint a kölyökben a biztonság élmé-
nyét közvetítheti. Centrálisan alkalmazott OT –
dózisfüggô módon – csökkentette az anyjukól
távol kerülô patkánykölykök ultrahangú „izolá-
ciós hívásainak” arányát (3, 25). 

Az oxitocinnak a szoptatás során betöltött pe-
rifériás szerepén túl lényeges a centrális hatása is:
a felek megfelelô pszichoemotív hangolása
elôsegíti a helyzet kölcsönösen pozitív megélé-
sét, ezáltal a kötôdést.

Az OT társas viselkedés szabályozásában be-
töltött szerepével kapcsolatban tehát egyértelmû
kép körvonalazódik: az agyi OT-szint növeked-
tével a reproduktív, illetve szülôi-anyai viselkedés
beindulása elôsegíthetô, a kölykök kötôdési vi-
selkedése kedvezô. Az OT-antagonisták megaka-
dályozzák ezek megjelenését, noha a már kiala-
kult viselkedésre nincsenek érdemi hatással.
Feltehetôen a szociális ingerek affektív minôsí-
tése lesz kedvezôbb megfelelô OT-szint hatására. 

A modern szülészeti gyakorlat 
a centrális oxitocin szemszögébôl
Vincent du Vigneaud amerikai biokémikus 1953-
ban leírta az oxitocinmolekula szerkezetét, és
meghatározta teljes szintézisét (26). A kívülrôl
adagolható OT (továbbiakban exogén oxitocin,
xOT) tökéletes eszköznek tûnt a szülészorvos
kezében a szülés indítására vagy gyorsítására,
azonnal alkalmazni is kezdték, és mind népsze-
rûbb napjaink modern szülészeti ellátásában. 

Nincsen teljesen egyértelmû kép arról, vajon
mi történik az endogén, centrális OT-rendszer-
rel, amikor xOT-t adnak be. Az idevonatkozó
cikkek, nyomtatott, illetve elektronikus szak-
könyvek nem közölnek errôl a kérdésrôl konkrét
adatot. Szinte mindenhol azt írják, hogy a be-
adott OT nem, illetve csak 1-2%-ban jut át a vér-
agy gáton, így ennek központi idegrendszeri ha-
tásaival nem számolnak. Feltehetô ugyanakkor,
hogy a szintetikus OT perifériás hatásával nem
fut párhuzamosan a centrális OT-rendszer által
modulált pszichoemotív hatáskör.

Igazolt, hogy a szülés közben alkalmazott
xOT hat az anyai adrenokortikotrop hormon- és
kortizolszintre (19). Feltehetô, hogy az OT akár
a dopaminrendszeren keresztül, vagy akár köz-
vetlenül is hathat a prolaktin, illetve az endogén
opiátok szintjére, amely anyagok szintén befo-
lyásolják az anyai viselkedést (25). E neuroké-
miai rendszer testi (periferiális) hatásain túl
rendkívül fontos érzelmi, euforizáló hatást éb-
reszt az anyában (27), ami kulcsfontosságú ah-
hoz, hogy az interakciós partnerekkel (elsôsor-
ban az újszülöttel, de együttszülés esetén az apá-
val is) szoros érzelmi közösséget éljen át, ezzel is
segítve a kötôdést, valamint a szülôk egymás
iránti tartós elkötelezôdését.

Az epiduralis analgesia (EDA) centrálisan és
periferiásan egyaránt csökkenti az oxitocinszin-
tet, az anyában és a gyerekben is (7, 28, 29). En-
nek következtében gyakran tapasztalható a méh-
tevékenység lanyhulása. Ez látszólag könnyen
pótolható külsôleg bevitt, szintetikus oxitocin
adásával, ám az nem hozza a cOT pszichoemotív
kísérôjelenségeit. Ezzel szemben az EDA és
xOT együttes hatása a magzat szívritmuszavarát
idézheti elô, ami gyakran vezet a szülés gyors,
mûszeres befejezéséhez. Az EDA alkalmazásával
olyan folyamatok sora indul el, amelyek több
kedvezôtlen testi következményen túl sajnos
megzavarhatják a szülés pozitív érzelmi megélé-
sét biztosító folyamatokat. Az EDA az OT
csökkentésén túl csökkenti a béta-endorfin-
szintet is, ami ugyancsak fontos eleme a szülést
pozitív, akár extatikus élménnyé tevô neuroké-
miai változásoknak. 
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a félelmet és 
a depressziót
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Emellett az anyai szervezet – a magzatéval
összefüggô – hormonális változásainak sora épül
egymásra, ideértve a méh izomzatában az OT-
receptorok aktiválódását. Megfelelô számú aktív
OT-receptor hiányában ugyanis hiába emelkedik
drasztikusan az xOT-szint (például az intravénás
adagolás hatására), nincs kellô fogadóhely ezek-
nek (27, 30). Így a mind magasabb xOT az anyai
szervezetben nemkívánatos további perifériás
hatásokat kelt, és egyre inkább támadja a védte-
len magzati rendszert. Nem ismert teljesen, hogy
mi történik a szülés során az anyának intravé-
násan adott xOT-vel az újszülött agyában. Azt
tudjuk, hogy a placenta is és a gyermek éretlen
vér-agy gátja is átengedi az anyai pOT-t, de hogy
ez után az újszülött mely agyterületein kötôdik,
és ott mit fejt ki, nem ismert. Sejthetô azonban,
hogy az anyai szervezetben is megnövekedett
plazmadózis a gyermek fiziológiás OT-dózisának
többszörösét hozhatja létre (25, 31, 32).

A fentiek alapján érdemesebbnek látszik azo-
kat a módszereket használni, amelyekkel termé-
szetes úton lehet aktiválni úgy a centrális, mint a
perifériás OT-rendszert. Így a szervezet „maga
döntheti el”, milyen egyensúlyt tart fenn e két
rendszer között, illetve hogy milyen, a perifériás
változásokkal összhangban lévô pszichoemotív
hatásokat indít el. E szempontok mentén magya-
rázatot kap, hogy miért lehet olyan jelentôs se-
gítség a szülô nô által elfogadott, érzelmi támaszt
nyújtó, a pozitív érzéki érintéseket természete-
sen és kölcsönösen adó társ a szülésnél, legyen az
a partner, dúla, szülésznô vagy orvos (27,
33–36).

Az oxitocin transzgenerációs 
hatása az epigenetikai kutatások
tükrében
A generációk közötti módosulás mechanizmusa-
it leírva az epigenetika olyan folyamatokra utal,
amelyekben megfigyelhetô változás megy végbe
a fenotípusban vagy a génexpresszióban (génki-
fejezôdésben), anélkül, hogy a DNS alapszerke-
zete megváltozna, ezzel a transzgenerációs infor-
mációátvitel rugalmas formáját adva. Az utóbbi
évek epigenetikai irodalma széles körben foglal-
kozik azzal a jelenséggel, hogy a magas szinten
gondoskodó anyaállat (úgynevezett hLG, „high
licking and grooming”) kölyke maga is gondos
anya lesz, szemben a hanyag anya (úgynevezett
lLG, „low licking and grooming”) utódaival,
amelyek maguk is hanyag anyává válnak (37–39). 

A hLG- és lLG-anyák közötti eltérés finom
neurokémiai hátterében a szülés (ellés) idôsza-
kában megemelkedô ösztrogénszint hátterén ki-

bontakozó centrális oxitocinhatás felel (40). Az
ösztrogén hatására ugyanis egyrészt megnô az
OT termelôdése a hypothalamusban, ahonnan a
rendszer projiciál az MPOA-ra (medialis prae-
opticus area), amely az anyai viselkedés közpon-
ti szabályozó agyterülete; másrészt megemelke-
dik az OT-gén-expresszió és harmadrészt az
MPOA-ban a receptorkötés. A szoptatás maga is
megnöveli az OT-receptorok számát az MPOA-
ban.

Az anyai viselkedés során felszabaduló OT
célpontja a mesolimbicus dopaminrendszer kiin-
dulópontja, a ventralis tegmentalis area (VTA).
Az MPOA OT-neuronjai közvetlenül a VTA-ba
érkeznek. A dopaminszint a mesolimbicus do-
paminrendszerhez tartozó nucleus accumbens-
ben (nAcc) az utódgondozás, különösképp az
utód nyalogatása és ápolása során emelkedik
meg. Az ösztrogénhatás tehát az MPOA neu-
ronjainak OT iránti érzékenységét szabályozza,
amely ha magas, akkor a VTA-n keresztül a
dopaminredszer is felhangolt lesz, vagyis az
anyai viselkedés magas jutalmazó értékû lesz
(40).

A hLG- és lLG-anyák közötti különbség az
OT-rendszerre vezethetô vissza. A hLG-anyák
esetén az imént vázolt ösztrogén-OT-dopamin
rendszer „felhangoltan” mûködik, az lLG-
anyáknál nem. Az nAcc-ben például a hLG-
anyáknál magasabb a dopaminszint, mint az
lLG-anyáknál. A laktáció során megfigyelhetô
cOT-receptorszint-növekedés jóval kifejezet-
tebb a hLG-anyáknál, mint az lLG-knél. Ráadá-
sul egy pozitív feed-forward rendszer tartja ma-
gas szinten az OT-t: az OT-receptorok aktivált-
sága megnöveli az OT-expressziót. Figyelembe
véve, hogy az oxitocin és a dopamin fontos
jutalmazórendszereket kormányoz, mindez arra
utal, hogy a rendszer az anyai teendôk örömteli
ellátásával járó „jutalom” átélésében is szerepet
játszik (41).

A hLG-, illetve lLG-anyák nôstény utódainak
majdani anyai viselkedési minôsége eldôl tehát
perinatalis életük során. Ez megmutatkozik ab-
ban is, hogy azok az egérkölykök, akiket koráb-
ban választottak el, felnôttként maguk is korán
választották el kicsinyeiket. Ezt a hatást is a
hypothalamicus OT- és vazopresszinreceptor-
sûrûségre vezetik vissza (38). Mi több, az anyai
gondoskodás újszülöttkorban megtapasztalt
mintázata nemcsak a felnôtté vált állat gondos-
kodási minôségére, hanem már a szaporodási
készségére is hat (41).

Ebben a generációk közötti átvitelben az
MPOA-ösztrogénreceptor (ER-alfa) kifejezô-
désében mutatkozó eltérés játssza a kulcsszere-
pet (42). Mindez már akkor bekövetkezik, ami-
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kor a kölyök még nem anya: élete elsô hetében
kialakul az a mintázat, ami felnôttkoráig megma-
rad, ha a környezeti feltételek változatlanok. 

Még érdekesebb, hogy az utódok sorsát nem
közvetlenül a genetikai örökségük, hanem a post
partum megtapasztalt anyai gondoskodás
minôsége szabja meg: ha közvetlenül a születés-
kor kicserélik az utódokat, és a hLG-anyák köly-
keit lLG-anyához teszik (és megfordítva, úgyne-
vezett cross fostering), akkor a kölykök a
nevelôanyának megfelelô ösztrogénreceptor-
szintet mutatnak az MPOA-ban. Az lLG-anyák
által gondozott kölyköknél a magas metiláció-
szint lecsendesíti azon gének java részét, ame-
lyek az ösztrogénreceptorok kifejezôdéséért fe-
lelnek, még akkor is, ha a biológiai anyjuk hLG
volt (43).

Az OT-szinttel összefüggô anyai gondoskodás
minôsége meghatározza az utód stresszreakti-
vitását is (39, 44). Az lLG-anyák kölykeinél a
hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely
megnövekedett aktivitását írták le, ami annak kö-
vetkeztében állt elô, hogy esetükben hiányzott a
rendszer lecsendesítését végzô mechanizmus.
Felnôttkori akut stressz esetén minél magasabb
volt a nyalogatás-ápolás gyermekkorban (hLG-
anyák), annál kevésbé jelent meg az ACTH és a
kortikoszteron az utód plazmájában (44). Újabb
adatok szerint az anyai gondoskodás minôsége az
unokákig elhat (38). A hLG-anyák unokáinál is
megfelelôen csillapított stresszválasz figyelhetô
meg viselkedéses és fiziológiai szinten egyaránt.

Az anya és az utód stresszrendszere szorosan
összefügg. Az anyát vemhessége során ért
stressz kedvezôtlen hatásaitól bizonyos határo-
kon belül mentesül az utód, hiszen a placenta en-
zimei inaktiválják a glükokortikoidokat. Ameny-
nyiben az anyát ért stressz meghaladta ennek a
védelmi rendszernek a képességeit, az utódban
praenatalis korban megnövekedett glükokorti-
koidszint hiperaktivitáshoz, az újdonságok
explorációjának csökkent szintjéhez, a kognitív
és szociális viselkedés károsodásához vezet (37).

Ugyanakkor az anyát ért stressz azon az úton
is hathat az utód stresszérzékenységére, hogy az
anya gondoskodó viselkedése módosul a születés
utáni idôszakban. Az eredetileg hLG-anyák gon-
doskodása, ha a vemhességük utolsó hetében
stresszt szenvedtek el, olyan szintre csökken,
mint az lLG-anyáké, saját és utódaik oxitocin-
rendszerét egyaránt érintve (csökkent hypotha-
lamicus OT-receptor-kötô képességhez vezetve).
Az OT szerepét mutatja a folyamatban az az adat
is, hogy ha hLG-anyákat OT-receptor-antago-
nista kezelésnek tették ki, akkor lLG-anyáknak
megfelelôvé alakult a viselkedésük: kölykeik he-
lyett önmagukkal foglalkoztak inkább (self
grooming), a szoptatást elôsegítô testhelyzet fel-
vétele helyett ráfeküdtek a kölykökre (45).

Összegzés

Az orvoslás számos terén érdemel nagyobb fi-
gyelmet az oxitocin centrális rendszere, valamint
a „klasszikus” hatásnál jóval szélesebb körû peri-
fériás hatásköre. Megfontolandó a szintetikus
oxitocin rutinszerû, kiterjedt alkalmazása a szü-
lészeti gyakorlatban.

Az epigenetikai kutatások adatai arra mutat-
nak rá, hogy az anyai gondoskodás szintjétôl
függôen akár generációkon át módosulhat az
utód szaporodási készsége, stresszreaktivitása,
illetve önnön anyai viselkedési mintája. Ez a kö-
lyökben az elválasztás idôszakára végérvényesen
beállhat, és generációkon át változatlan marad,
amennyiben nem történik olyan hatás, ami meg-
szakítja ezt a láncolatot (43, 45).
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