
51

Magyar Tudomány • 2015/1

50

a Turing-teszt elvárásainak, ha működése a 
kutya szempontjából nem különböztethető 
meg egy élő ágens elméjének működésétől, 
például az emberétől vagy egy másik kutyáé-
tól. Természetesen ettől az állapottól még 
na gyon messze vagyunk, ugyanakkor ezen 
eljárás révén felvetődik az állati elme model-
lezésének egy másik lehetősége, illetve pon-
tosabban annak gyakorlati megvalósításának 

módja. A kutyaelme működésének fontos 
aspektusait tükrözné vissza egy olyan AMoT, 
amellyel a kutyák éppolyan komplex szociá-
lis viselkedési formák és interakciók kivitele-
zésére lennének képesek, mint az emberrel.

Kulcsszavak: kutya–robot interakció, kognitív 
etológia, azonosítatlan mozgó tárgy, elemi szo
ciális viselkedés, szándékfelismerés
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szabb szemkontaktusra késztette őket, segített 
leküzdeni a szociális stresszt (Heinrichs et al., 
2013). Még meglepőbb módon párkapcsolat-
ban élő férfiak oxitocin szippantása után né-
mileg (10–15 cm-rel) nagyobb távolságot tar-
tottak egy vonzó nőtől, mint az egyedül élők 
(Scheele et al., 2012). A média számára ezek 
az eredmények elegendőnek bizonyultak 
ahhoz, hogy az oxitocint „bizalomhormon-
nak”, „szerelemhormonnak”, sőt, a „világ 
legfantasztikusabb molekulájának” keresztel-
jék, ami „segíthet a megcsalás problémáján”, 

„hűségessé teszi a férfit”, „boldogságot ígér”.
Nem csoda, ha a vásárlók megrohamoz-

zák a gyógyszertárakat, és orrspray-vel igyekez-
nek javítani mindenféle szociális problémá-
jukon, szerelmi életükön.

Később kiderült, hogy a hormon szerepe 
korántsem egyértelmű, és az önkényes hor-
monszippantások sem hozzák meg a remélt 
hatást. A párkapcsolati kötődésben az oxito-
cin hatása valószínűleg a vazopresszinétől is 
függ, erről a hormonról viszont egyelőre na-

Ahhoz képest, hogy az orvostudomány mi-
lyen régóta ismeri az oxitocin szülésben be-
töltött szerepét, csak meglehetősen későn, az 
elmúlt évtizedben derült ki, hogy e hormon 
a szociális viselkedés szabályozásában is jelen-
tős szerepet játszik.

Az oxitocin a hipotalamuszban ter melő dik, 
a szülésen, szoptatáson túl főként örömteli 
fizikai kontaktus hatására. Az agy viselkedés-
szabályozó folyamatait azonban nem lehet 
oxitocin-adagolással irányítani, mint a szülés-
indítást, mert a vérbe adott oxitocin nem jut 
át a vér-agy gáton. Orron át, sprayben belé-
legeztetve viszont bejut az agyba, és az ezzel 
a módszerrel végzett vizsgálatok szerint úgy 
tűnik, hogy az ember esetében az oxitocin a 
társas viselkedés szinte minden területén sze-
repet játszik.

A kezdeti kutatások szinte csak szociálisan 
pozitív hatását emelték ki: az orron át belé-
legzett oxitocin együttérzőbbé, nagylelkűbbé, 
bizakodóbbá tette a kísérleti alanyokat, javítot-
ta az érzelemfelismerő képességüket, hosz-
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gyon keveset tudunk. Az oxitocinnak nem-
csak szociálisan pozitív, hanem ellenkezőleg, 
negatív hatása is lehet bizonyos emberekben, 
és vannak olyan helyzetek, ahol nem együtt-
működést és nagylelkűséget vált ki, hanem 
irigységet, hazudozást vagy éppen kárörömöt. 
Jól illusztrálja ezt egy friss vizsgálat, amelyben 
orron át belélegzett oxitocin hatására felnőtt 
férfiak gyakrabban hazudtak annak érdeké-
ben, hogy csoportjuk anyagilag jól járjon, de 
nem lódítottak, ha csak a saját érdekükről 
volt szó (Shalvi – De Dreu, 2014). 

A hasonló kutatások eredményei arra 
utal nak, hogy az oxitocin szociális szerepe 
elsősorban az, hogy figyelmünket saját ma-
gunkról inkább a társainkra irányítsuk. A 
figyelem átirányításának hatása azonban 
egyéni beállítottságtól, tapasztalatoktól függ. 
Aki társaságban feszélyezve érzi magát, azt az 
oxitocin csak még idegesebbé teszi a szoron-
gást kiváltó szociális kulcsok kiemelésével. Az 
anyához kapcsolódó emlékeket attól függően 
ítélik meg pozitívabban vagy negatívabban 
kísérleti alanyok a hormon belégzése után, 
hogy miképp kötődtek az édesanyjukhoz, a 
hatás tehát nem egyértelműen pozitív (Bartz 
et al., 2010). Az oxitocin tehát felerősíti érzel-
meinket, legyenek azok akár pozitívak, akár 
negatívak.

Az oxitocinreceptor

Az oxitocin – mint számos más hormon – 
hatását úgy fejti ki, hogy a sejtfelszínen elhe-
lyezkedő speciális fehérjéhez (receptorhoz) 
kapcsolódik. A receptor működése, hatékony-
sága, mennyisége attól is függ, hogy az azt 
kódoló gén (OXTR) melyik változatát hor-
dozza egy adott egyed. A különböző variációk 
ember esetében kapcsolatban állnak a szociá-
lis viselkedéssel (Kumsta – Heinrichs, 2013). 
Így bizonyos allélvariációk jellemzően barát-

ságosabbá és empatikusabbá teszik hordozó-
jukat, akik könnyebben ismerik fel mások 
érzelmeit és arcát. Más allélok hordozói érzé-
kenyebben reagálnak, vagy kifejezettebben 
igénylik társaik támogatását stresszt kiváltó 
szociális helyzetekben. Az OXTR-gén egy-
pontos nukleotid polimorfizmusai (SNP), az 
agy bizonyos területei, főként az amygdala és 
a hipotalamusz struktúrájával és szociális-
érzelmi feldolgozás során mutatott funkcioná-
lis változásaival is összefüggésben állnak. Az 
oxitocinrendszer ősi szerepe az anya és az utód 
kötődésének szabályozása is, ami szintén függ 
a genetikai háttértől. Egyre inkább bizonyos, 
hogy az OXTR-gén variációi szociális zavarok, 
köztük az autizmus kifejeződésében is szere-
pet játszanak (Kumsta – Heinrichs, 2013).

Mivel a szociális viselkedéssel és kogníció-
val leggyakrabban kapcsolatba került két po-
limorfizmus (rs53576 és rs2254298) az OXTR 
nemkódoló régiójában helyezkedik el, továb-
bi, molekuláris szintű kutatások szükségesek 
ahhoz, hogy kiderüljön, hogyan hatnak az 
SNP-k és az oxitocinreceptor működésére 
(Heinrichs et al., 2013).

Állatokon végzett kutatások

Számos fajon leírták, hogy az oxitocin fontos 
szabályozó szerepet tölt be a szociális memó-
ria, kötődés kialakulásában, tehát a oxitocin 
és a szociális viselkedés kapcsolata az ember 
ősi öröksége (Donaldson – Young, 2008). 
Hormonbevitel vagy hüvelyi-méhszáji inger-
lés lehetővé teszi, hogy a nőstény juh sajátja-
ként fogadjon el egy idegen bárányt, akár 
akkor is, ha maga nem ellett. A monogám 
préripocok nőstényeinél viszont nemcsak az 
anya–utód kötődésben játszik szerepet a 
hormon, hanem a párkapcsolati kötődésben 
is. Míg külső adagolása serkenti a párkapcso-
lat kialakulását, a receptor blokkolása gátolja. 

Hímeknél az oxitocinreceptorok agyterüle-
tenkénti eloszlása szorosan összefügg a mo-
nogámiára való hajlammal, párzási viselke-
déssel és térbeli tájékozódással (Ophir et al., 
2012). Egy-két hetes rhesusmajomkölyköket 
az oxitocin inhalálása kommunikatívabbá tesz, 
stresz-szintjük csökken, szociális érdeklődé-
sük nő. Azoknál a majomkölyköknél mérték 
a legerősebb hatásokat, amelyek a legjobban 
imitálták a kísérletvezetők egyes arckifejezé-
seit, vagyis a szociálisan motiváltabb egyedek 
érzékenyebbek a hormonra (Simpson et al., 
2014). Az oxitocinrendszer funkciója tehát a 
különböző állatfajoknál eltérő lehet, és a fő-
emlősöknél tapasztalt hatások már sokban 
emlékeztetnek az emberekére.

A kutya mint genetikai modell

A mi szempontunkból a kutya kitüntetett 
szerepű faj az állatok között. Társállatként az 
ember szociális rendszerébe illeszkedik, visel-
kedését rendszerint gördülékenyen szinkro-
nizálja gazdájával, és rendkívül fogékony az 
emberi kommunikáció szociális kulcsaira. A 
kutyák viselkedésének, személyiségének vál-
tozatossága összemérhető az emberekével, és 
mivel a két faj gyakorlatilag ugyanolyan kö-
rülmények között él, a káros környezeti hatá-
sok is hozzávetőleg egyformán érik őket. Ezért 
a kutya szívesen és gyakran használt modell-
faj a humán szocialitás vizsgálatához (Parker 
et al., 2010). Genomjának és populációstruk-
túrájának jellegzetességei ugyanakkor gene-
tikai szempontból is fontos modellállattá te-
szik, amit az is jelez, hogy a negyedik olyan 
faj, amelynek a teljes genomját ismerjük: csak 
az ember, az egér és a patkány előzi meg. A 
kutatók elsősorban azért érdeklődnek iránta, 
mert közel háromszáz olyan genetikai beteg-
ség ismert, amelyeknél kutyákban és emberek-
ben ugyanazon gének megváltozott működé-

se felel a tünetek kialakulásáért. A beltenyész-
tettség miatt sok fajtánál genetikai betegségek 
halmozódtak fel. Ezeknek a fajtáknak a 
vizsgálata lehetővé teszi akár ritka betegségek 
genetikai hátterének azonosítását is. További 
előnye a kutyagenomnak, hogy az emberhez 
képest kevés, néhány tízezer SNP elég a genom-
szintű asszociációvizsgálatokhoz (GWAS).

A viselkedés genetikai hátterének feltárásá-
hoz többféle módszer létezik. Az egyik széles 
körben elterjed kutatási irány a kandidáns 
génen alapuló asszociációs analízis. A kutatók 
az első lépésben olyan géneket keresnek, ame-
lyekről feltételezhető, hogy befolyásolják az 
adott viselkedést, majd azonosítják a polimorf 
régiókat, végül megvizsgálják, hogy a külön-
böző génváltozatokat hordozó egyedek kü-
lönböznek-e viselkedésükben. Így például 
korábban igazoltuk (Wan et al., 2013), hogy 
a humán kutatásokban leírt dopaminrendszer 
és mozgási aktivitás, impulzivitás asszociáció-
ja kutyáknál is helytálló. Az alábbiakban főleg 
azokat az eredményeket mutatjuk be, ame-
lyek az OXTR-gén és a szociális viselkedés 
kapcsolatára vonatkoznak.

A kutya oxitonrendszerének funkciói

A préripocoknál és a rhesusmajomnál láttuk, 
hogy az oxitocinrendszer az állatfajok esetében 
többféle szociális viselkedést szabályozhat, 
valószínűleg a faj ökológiai viszonyainak függ-
vényében. Ennek alapján feltételeztük, hogy 
ha az oxitocin fontos szerepet játszik az em-
berek közötti kapcsolatban, akkor bizonyára 
így van ez a kutya–ember kapcsolatban is. 

Egy svéd vizsgálat (Handlin et al., 2011) 
részben igazolta már ezt a feltételezést: simo-
gatás hatására a gazdában és a kutyában 
egyaránt megemelkedik a vér oxitocinszintje. 
Ehhez a kutatáshoz azonban többszöri vér-
vételre volt szükség, ezért mindössze tíz páros 
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gyon keveset tudunk. Az oxitocinnak nem-
csak szociálisan pozitív, hanem ellenkezőleg, 
negatív hatása is lehet bizonyos emberekben, 
és vannak olyan helyzetek, ahol nem együtt-
működést és nagylelkűséget vált ki, hanem 
irigységet, hazudozást vagy éppen kárörömöt. 
Jól illusztrálja ezt egy friss vizsgálat, amelyben 
orron át belélegzett oxitocin hatására felnőtt 
férfiak gyakrabban hazudtak annak érdeké-
ben, hogy csoportjuk anyagilag jól járjon, de 
nem lódítottak, ha csak a saját érdekükről 
volt szó (Shalvi – De Dreu, 2014). 

A hasonló kutatások eredményei arra 
utal nak, hogy az oxitocin szociális szerepe 
elsősorban az, hogy figyelmünket saját ma-
gunkról inkább a társainkra irányítsuk. A 
figyelem átirányításának hatása azonban 
egyéni beállítottságtól, tapasztalatoktól függ. 
Aki társaságban feszélyezve érzi magát, azt az 
oxitocin csak még idegesebbé teszi a szoron-
gást kiváltó szociális kulcsok kiemelésével. Az 
anyához kapcsolódó emlékeket attól függően 
ítélik meg pozitívabban vagy negatívabban 
kísérleti alanyok a hormon belégzése után, 
hogy miképp kötődtek az édesanyjukhoz, a 
hatás tehát nem egyértelműen pozitív (Bartz 
et al., 2010). Az oxitocin tehát felerősíti érzel-
meinket, legyenek azok akár pozitívak, akár 
negatívak.

Az oxitocinreceptor

Az oxitocin – mint számos más hormon – 
hatását úgy fejti ki, hogy a sejtfelszínen elhe-
lyezkedő speciális fehérjéhez (receptorhoz) 
kapcsolódik. A receptor működése, hatékony-
sága, mennyisége attól is függ, hogy az azt 
kódoló gén (OXTR) melyik változatát hor-
dozza egy adott egyed. A különböző variációk 
ember esetében kapcsolatban állnak a szociá-
lis viselkedéssel (Kumsta – Heinrichs, 2013). 
Így bizonyos allélvariációk jellemzően barát-

ságosabbá és empatikusabbá teszik hordozó-
jukat, akik könnyebben ismerik fel mások 
érzelmeit és arcát. Más allélok hordozói érzé-
kenyebben reagálnak, vagy kifejezettebben 
igénylik társaik támogatását stresszt kiváltó 
szociális helyzetekben. Az OXTR-gén egy-
pontos nukleotid polimorfizmusai (SNP), az 
agy bizonyos területei, főként az amygdala és 
a hipotalamusz struktúrájával és szociális-
érzelmi feldolgozás során mutatott funkcioná-
lis változásaival is összefüggésben állnak. Az 
oxitocinrendszer ősi szerepe az anya és az utód 
kötődésének szabályozása is, ami szintén függ 
a genetikai háttértől. Egyre inkább bizonyos, 
hogy az OXTR-gén variációi szociális zavarok, 
köztük az autizmus kifejeződésében is szere-
pet játszanak (Kumsta – Heinrichs, 2013).

Mivel a szociális viselkedéssel és kogníció-
val leggyakrabban kapcsolatba került két po-
limorfizmus (rs53576 és rs2254298) az OXTR 
nemkódoló régiójában helyezkedik el, továb-
bi, molekuláris szintű kutatások szükségesek 
ahhoz, hogy kiderüljön, hogyan hatnak az 
SNP-k és az oxitocinreceptor működésére 
(Heinrichs et al., 2013).

Állatokon végzett kutatások

Számos fajon leírták, hogy az oxitocin fontos 
szabályozó szerepet tölt be a szociális memó-
ria, kötődés kialakulásában, tehát a oxitocin 
és a szociális viselkedés kapcsolata az ember 
ősi öröksége (Donaldson – Young, 2008). 
Hormonbevitel vagy hüvelyi-méhszáji inger-
lés lehetővé teszi, hogy a nőstény juh sajátja-
ként fogadjon el egy idegen bárányt, akár 
akkor is, ha maga nem ellett. A monogám 
préripocok nőstényeinél viszont nemcsak az 
anya–utód kötődésben játszik szerepet a 
hormon, hanem a párkapcsolati kötődésben 
is. Míg külső adagolása serkenti a párkapcso-
lat kialakulását, a receptor blokkolása gátolja. 

Hímeknél az oxitocinreceptorok agyterüle-
tenkénti eloszlása szorosan összefügg a mo-
nogámiára való hajlammal, párzási viselke-
déssel és térbeli tájékozódással (Ophir et al., 
2012). Egy-két hetes rhesusmajomkölyköket 
az oxitocin inhalálása kommunikatívabbá tesz, 
stresz-szintjük csökken, szociális érdeklődé-
sük nő. Azoknál a majomkölyköknél mérték 
a legerősebb hatásokat, amelyek a legjobban 
imitálták a kísérletvezetők egyes arckifejezé-
seit, vagyis a szociálisan motiváltabb egyedek 
érzékenyebbek a hormonra (Simpson et al., 
2014). Az oxitocinrendszer funkciója tehát a 
különböző állatfajoknál eltérő lehet, és a fő-
emlősöknél tapasztalt hatások már sokban 
emlékeztetnek az emberekére.

A kutya mint genetikai modell

A mi szempontunkból a kutya kitüntetett 
szerepű faj az állatok között. Társállatként az 
ember szociális rendszerébe illeszkedik, visel-
kedését rendszerint gördülékenyen szinkro-
nizálja gazdájával, és rendkívül fogékony az 
emberi kommunikáció szociális kulcsaira. A 
kutyák viselkedésének, személyiségének vál-
tozatossága összemérhető az emberekével, és 
mivel a két faj gyakorlatilag ugyanolyan kö-
rülmények között él, a káros környezeti hatá-
sok is hozzávetőleg egyformán érik őket. Ezért 
a kutya szívesen és gyakran használt modell-
faj a humán szocialitás vizsgálatához (Parker 
et al., 2010). Genomjának és populációstruk-
túrájának jellegzetességei ugyanakkor gene-
tikai szempontból is fontos modellállattá te-
szik, amit az is jelez, hogy a negyedik olyan 
faj, amelynek a teljes genomját ismerjük: csak 
az ember, az egér és a patkány előzi meg. A 
kutatók elsősorban azért érdeklődnek iránta, 
mert közel háromszáz olyan genetikai beteg-
ség ismert, amelyeknél kutyákban és emberek-
ben ugyanazon gének megváltozott működé-

se felel a tünetek kialakulásáért. A beltenyész-
tettség miatt sok fajtánál genetikai betegségek 
halmozódtak fel. Ezeknek a fajtáknak a 
vizsgálata lehetővé teszi akár ritka betegségek 
genetikai hátterének azonosítását is. További 
előnye a kutyagenomnak, hogy az emberhez 
képest kevés, néhány tízezer SNP elég a genom-
szintű asszociációvizsgálatokhoz (GWAS).

A viselkedés genetikai hátterének feltárásá-
hoz többféle módszer létezik. Az egyik széles 
körben elterjed kutatási irány a kandidáns 
génen alapuló asszociációs analízis. A kutatók 
az első lépésben olyan géneket keresnek, ame-
lyekről feltételezhető, hogy befolyásolják az 
adott viselkedést, majd azonosítják a polimorf 
régiókat, végül megvizsgálják, hogy a külön-
böző génváltozatokat hordozó egyedek kü-
lönböznek-e viselkedésükben. Így például 
korábban igazoltuk (Wan et al., 2013), hogy 
a humán kutatásokban leírt dopaminrendszer 
és mozgási aktivitás, impulzivitás asszociáció-
ja kutyáknál is helytálló. Az alábbiakban főleg 
azokat az eredményeket mutatjuk be, ame-
lyek az OXTR-gén és a szociális viselkedés 
kapcsolatára vonatkoznak.

A kutya oxitonrendszerének funkciói

A préripocoknál és a rhesusmajomnál láttuk, 
hogy az oxitocinrendszer az állatfajok esetében 
többféle szociális viselkedést szabályozhat, 
valószínűleg a faj ökológiai viszonyainak függ-
vényében. Ennek alapján feltételeztük, hogy 
ha az oxitocin fontos szerepet játszik az em-
berek közötti kapcsolatban, akkor bizonyára 
így van ez a kutya–ember kapcsolatban is. 

Egy svéd vizsgálat (Handlin et al., 2011) 
részben igazolta már ezt a feltételezést: simo-
gatás hatására a gazdában és a kutyában 
egyaránt megemelkedik a vér oxitocinszintje. 
Ehhez a kutatáshoz azonban többszöri vér-
vételre volt szükség, ezért mindössze tíz páros 
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vett benne részt. Így a kutatás módszereit még 
tovább kell finomítani ahhoz, hogy megerő-
sítést nyerjen: az oxitocin befolyásolja a kutya 
ember felé mutatott érdeklődését.

Az oxitocin receptor gén (OXTR) 
polimorfizmusai és a szociális viselkedés 
kapcsolata kutyákban

Vizsgálatunk fő célja az volt, hogy feltárjuk, 
kapcsolatban áll-e a kutyák emberek felé 
mutatott szociális viselkedése az OXTR-gén 
variációival, hasonlóan a humán–humán in-
terakciók során megfigyelhető eredmények-
hez (Kumsta – Heinrichs, 2013). Elsőként 
német juhász és border collie fajtájú kutyákat 
teszteltünk (Kis et al., 2014). Mindkét fajta 
gyakran használt munkakutya, ezért viszony-
lag könnyen elérhetők nagy egyedszámban, 
így az elemzések gyorsabban, hatékonyabban 
kivitelezhetőek. A több mint kétszáz kutyával 
egy 15–20 perces viselkedéstesztet végeztünk 
el. Ez a kutya barátságos, illetve fenyegető 
megközelítéséből, gazdától való szeparációjá-
ból és egy táplálékszerzési feladatból állt. 
Üdvözlés, szeparáció és fenyegető megközelí-
tés során a kísérletvezető/gazda megközelíté-
sének latenciáját, szeparáció és problémameg-
oldás során a gazda/kísérletvezető irányába 
mutatott orientáció idejét vagy számát, fe-
nyegető megközelítésnél pedig a felugrálások 
számát és az agresszió mértékét mértük, vagy-
is olyan elemeket, amelyek az ember irányá-
ba mutatott szociális viselkedést jellemzik. 
Főkomponens-analízissel négy háttérváltozót 
azonosítottunk: közelségkeresést, a gazdától 
való szeparációra adott reakciót, barátságos-
ságot és tekintetkeresést. 

A viselkedésteszt mellett fájdalommentes 
módon gyűjtöttünk DNS-mintát a kutyák-
tól, úgy, hogy vattapálcával megdörzsöltük a 
szájnyálkahártyát a hátsó fogak mellett. Az 

ember és a kutya OXTR-génje – különösen 
a fehérjét kódoló szakasz – nagyon hasonló 
szekvenciájú (Marx et al., 2011), ugyanakkor 
kutyák esetében még kevesebb polimorfizmus 
ismert. A gén–viselkedés asszociációk elem-
zéséhez ezért további variációkat kellett ke-
resnünk a kutyák OXTR-génjében. A fehér-
jét kódoló és szabályozó régiókat ezért direkt 
szekvenálással elemeztük, és több egypontos 
nukleotid polimorfizmust (SNP-t) azonosí-
tottunk. 

Német juhászkutyákban az ún. rs8679684 
és az 19131AG SNP esetében találtunk össze-
függést a viselkedéssel. Mindkét polimorfiz-
mus a közelségkereséssel és a szeparációs vi-
selkedéssel volt kapcsolatban. A T allélt hor-
dozó kutyák (az rs8679684 polimorfizmus 
esetében), illetve a G allélt hordozó kutyák 
(az 19131AG polimorfizmus esetében) kevésbé 
keresték a kísérletvezető közelségét, és erőseb-
ben reagáltak a gazdától való szeparációra, 
mint a csak A allélt hordozó társaik. Border 
collie-knál is hasonló asszociációkat találtunk.

Az OXTRviselkedés asszociációvizsgálatok 
korlátai és jelentősége

A kutyák viselkedéstesztjeinek eredményei és 
a humán vizsgálatok, például a társakba vetett 
bizalmat mérő számítógépes játékok között 
merészség lenne párhuzamot vonni. Kétség-
telen azonban, hogy a közelségkeresés- és 
barátságosság-faktorok magukban foglalják 
az ember iránt mutatott szociális vonzódás, 
bizalom jegyeit is. E faktorok és az OXTR-gén 
polimorfizmusai között talált asszociáció lé-
nyegében megerősíti a humán kutatások azon 
eredményét, hogy a szociális viselkedés hát-
terében az OXTR-gén bizonyos változatai is 
fontos szerepet játszanak.

Érdekes, hogy a két juhászkutyafajtánál 
az rs8679684 és a 19131AG SNP, valamint a 

barátságosság-faktor kapcsolata ellentétes 
irányú. Ez arra utal, hogy a viselkedést befo-
lyásoló gének összhatása fajtánként eltérő le-
het. A komplex folyamatokból egyetlen gén 
kiemelése keveset árul el a teljes képről. Ahogy 
a bevezetőben hangsúlyoztuk, a gének hatásán 
túl kontextusfüggő egyéni motivációs ténye-
zők is módosíthatják, hogyan hat az oxitocin 
a szociális viselkedésre. 

Az OXTR polimorfizmusai kapcsolatban 
állnak kisgyerekek gondozóhoz való kötődésé-
vel, idegen helyzetben mutatott megközelí-
tési viselkedésével is (Chen et al., 2011). A fi zikai 
kapcsolat, közelség keresését a mi vizsgá la tunk-
ban is befolyásolta az OXTR-gén egyik po-
limorfizmusa, a szeparációra adott reakciót 
ugyanakkor nem. 

Mivel az oxitocin embereknél egyes vizsgá-
latok szerint növeli a szem körüli területekre 
pillantás gyakoriságát (Guastella et al., 2008), 
kíváncsiak voltunk, hogy a tekintetkeresés-
viselkedésfaktor kapcsolatba hozható-e az 
OXTR-polimorfizmusokkal. Nem találtunk 
kapcsolatot, de ez a kísérleti elrendezésre is 
visszavezethető, mert a tesztben nem mo  nito-
ron játszottunk be ingereket, mint a humán 
kutatásoknál, hanem a problé mahely zetben 
előforduló tekintetkereséseket vizsgáltuk.

Az OXTR SNP-k és a kutya interspecifikus, 
ember irányában mutatott szociális viselkedé-
sének összefüggése megerősíti, hogy a kutya 
jó genetikai modell, és így alkalmas lehet akár 
a humán szociális zavarok genetikai hátteré-
nek megismerésére is. Emellett az is érdekes 
eredmény, hogy kutyák esetében az oxitocin-
rendszer nemcsak a fajon belüli, hanem a 
fajok közötti kapcsolatok szabályozásában is 
szerepet játszik. Egy korábbi, kis elemszámú 
vizsgálat, amely szerint a gazda simogatásának 
hatására emelkedik a vér oxitocinszintje 
(Hand lin et al., 2011) már sejteni engedte ezt 
a megállapítást, amit genetikai vizsgálatunk 
alátámasztott. Valószínűleg a háziasítás ered-
ménye, hogy az eredetileg reprodukciós funk-
ciókat szabályozó oxitocinrendszer kutyákban 
az ember felé irányuló kapcsolatot is szabá-
lyozza, de ezt a feltételezést további vizsgála-
toknak kell igazolnia. 

Kutatásainkat az MTA (MTA 01 031, Bolyai 
Ösztöndíj) és az OTKA (OTKA K100695; 
K84036; K112138; ANN107726) támogatja.

Kulcsszavak: Szociális viselkedés, viselkedésgene
tika, oxitocin, emberkutya interakció, kandi
dáns gén
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vett benne részt. Így a kutatás módszereit még 
tovább kell finomítani ahhoz, hogy megerő-
sítést nyerjen: az oxitocin befolyásolja a kutya 
ember felé mutatott érdeklődését.

Az oxitocin receptor gén (OXTR) 
polimorfizmusai és a szociális viselkedés 
kapcsolata kutyákban

Vizsgálatunk fő célja az volt, hogy feltárjuk, 
kapcsolatban áll-e a kutyák emberek felé 
mutatott szociális viselkedése az OXTR-gén 
variációival, hasonlóan a humán–humán in-
terakciók során megfigyelhető eredmények-
hez (Kumsta – Heinrichs, 2013). Elsőként 
német juhász és border collie fajtájú kutyákat 
teszteltünk (Kis et al., 2014). Mindkét fajta 
gyakran használt munkakutya, ezért viszony-
lag könnyen elérhetők nagy egyedszámban, 
így az elemzések gyorsabban, hatékonyabban 
kivitelezhetőek. A több mint kétszáz kutyával 
egy 15–20 perces viselkedéstesztet végeztünk 
el. Ez a kutya barátságos, illetve fenyegető 
megközelítéséből, gazdától való szeparációjá-
ból és egy táplálékszerzési feladatból állt. 
Üdvözlés, szeparáció és fenyegető megközelí-
tés során a kísérletvezető/gazda megközelíté-
sének latenciáját, szeparáció és problémameg-
oldás során a gazda/kísérletvezető irányába 
mutatott orientáció idejét vagy számát, fe-
nyegető megközelítésnél pedig a felugrálások 
számát és az agresszió mértékét mértük, vagy-
is olyan elemeket, amelyek az ember irányá-
ba mutatott szociális viselkedést jellemzik. 
Főkomponens-analízissel négy háttérváltozót 
azonosítottunk: közelségkeresést, a gazdától 
való szeparációra adott reakciót, barátságos-
ságot és tekintetkeresést. 

A viselkedésteszt mellett fájdalommentes 
módon gyűjtöttünk DNS-mintát a kutyák-
tól, úgy, hogy vattapálcával megdörzsöltük a 
szájnyálkahártyát a hátsó fogak mellett. Az 

ember és a kutya OXTR-génje – különösen 
a fehérjét kódoló szakasz – nagyon hasonló 
szekvenciájú (Marx et al., 2011), ugyanakkor 
kutyák esetében még kevesebb polimorfizmus 
ismert. A gén–viselkedés asszociációk elem-
zéséhez ezért további variációkat kellett ke-
resnünk a kutyák OXTR-génjében. A fehér-
jét kódoló és szabályozó régiókat ezért direkt 
szekvenálással elemeztük, és több egypontos 
nukleotid polimorfizmust (SNP-t) azonosí-
tottunk. 

Német juhászkutyákban az ún. rs8679684 
és az 19131AG SNP esetében találtunk össze-
függést a viselkedéssel. Mindkét polimorfiz-
mus a közelségkereséssel és a szeparációs vi-
selkedéssel volt kapcsolatban. A T allélt hor-
dozó kutyák (az rs8679684 polimorfizmus 
esetében), illetve a G allélt hordozó kutyák 
(az 19131AG polimorfizmus esetében) kevésbé 
keresték a kísérletvezető közelségét, és erőseb-
ben reagáltak a gazdától való szeparációra, 
mint a csak A allélt hordozó társaik. Border 
collie-knál is hasonló asszociációkat találtunk.

Az OXTRviselkedés asszociációvizsgálatok 
korlátai és jelentősége

A kutyák viselkedéstesztjeinek eredményei és 
a humán vizsgálatok, például a társakba vetett 
bizalmat mérő számítógépes játékok között 
merészség lenne párhuzamot vonni. Kétség-
telen azonban, hogy a közelségkeresés- és 
barátságosság-faktorok magukban foglalják 
az ember iránt mutatott szociális vonzódás, 
bizalom jegyeit is. E faktorok és az OXTR-gén 
polimorfizmusai között talált asszociáció lé-
nyegében megerősíti a humán kutatások azon 
eredményét, hogy a szociális viselkedés hát-
terében az OXTR-gén bizonyos változatai is 
fontos szerepet játszanak.

Érdekes, hogy a két juhászkutyafajtánál 
az rs8679684 és a 19131AG SNP, valamint a 

barátságosság-faktor kapcsolata ellentétes 
irányú. Ez arra utal, hogy a viselkedést befo-
lyásoló gének összhatása fajtánként eltérő le-
het. A komplex folyamatokból egyetlen gén 
kiemelése keveset árul el a teljes képről. Ahogy 
a bevezetőben hangsúlyoztuk, a gének hatásán 
túl kontextusfüggő egyéni motivációs ténye-
zők is módosíthatják, hogyan hat az oxitocin 
a szociális viselkedésre. 

Az OXTR polimorfizmusai kapcsolatban 
állnak kisgyerekek gondozóhoz való kötődésé-
vel, idegen helyzetben mutatott megközelí-
tési viselkedésével is (Chen et al., 2011). A fi zikai 
kapcsolat, közelség keresését a mi vizsgá la tunk-
ban is befolyásolta az OXTR-gén egyik po-
limorfizmusa, a szeparációra adott reakciót 
ugyanakkor nem. 

Mivel az oxitocin embereknél egyes vizsgá-
latok szerint növeli a szem körüli területekre 
pillantás gyakoriságát (Guastella et al., 2008), 
kíváncsiak voltunk, hogy a tekintetkeresés-
viselkedésfaktor kapcsolatba hozható-e az 
OXTR-polimorfizmusokkal. Nem találtunk 
kapcsolatot, de ez a kísérleti elrendezésre is 
visszavezethető, mert a tesztben nem mo  nito-
ron játszottunk be ingereket, mint a humán 
kutatásoknál, hanem a problé mahely zetben 
előforduló tekintetkereséseket vizsgáltuk.

Az OXTR SNP-k és a kutya interspecifikus, 
ember irányában mutatott szociális viselkedé-
sének összefüggése megerősíti, hogy a kutya 
jó genetikai modell, és így alkalmas lehet akár 
a humán szociális zavarok genetikai hátteré-
nek megismerésére is. Emellett az is érdekes 
eredmény, hogy kutyák esetében az oxitocin-
rendszer nemcsak a fajon belüli, hanem a 
fajok közötti kapcsolatok szabályozásában is 
szerepet játszik. Egy korábbi, kis elemszámú 
vizsgálat, amely szerint a gazda simogatásának 
hatására emelkedik a vér oxitocinszintje 
(Hand lin et al., 2011) már sejteni engedte ezt 
a megállapítást, amit genetikai vizsgálatunk 
alátámasztott. Valószínűleg a háziasítás ered-
ménye, hogy az eredetileg reprodukciós funk-
ciókat szabályozó oxitocinrendszer kutyákban 
az ember felé irányuló kapcsolatot is szabá-
lyozza, de ezt a feltételezést további vizsgála-
toknak kell igazolnia. 

Kutatásainkat az MTA (MTA 01 031, Bolyai 
Ösztöndíj) és az OTKA (OTKA K100695; 
K84036; K112138; ANN107726) támogatja.

Kulcsszavak: Szociális viselkedés, viselkedésgene
tika, oxitocin, emberkutya interakció, kandi
dáns gén
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elterjedését. A sztyepp biológiai értelemben 
ökológiai folyosó, ahol a különböző növény- 
és állatfajok megtalálták életlehetőségeiket, 
azokhoz néhány ezer-tízezer év alatt alkalmaz-
kodtak, változásaira kiterjedt vándorlásokkal 
és elszigetelődésekkel válaszoltak, vagy éppen 
kihaltak. Geológus szemmel nézve az eur-
ázsiai sztyepp a globális lemeztek tonikai ese-
mények nélkül nem alakulhatott volna ki. Ott 
húzódik, ahol az ősi Tethys-óceán kelet-nyu-
gat irányú tengelyének szűkülő ollója Eurázsia 
déli szegélyéhez csatlakozva létrehozta a Föld-
közi-tenger mellékágrendszerét, a Paratethyst. 
Az Alpok felgyűrődését követő, egymástól 
elkülönült tengerek a Pannon-medencétől a 
Fekete-, és Kaszpi-tengeren át a Bajkálig kö-
vették egymást. Mindezek teljes vagy részleges 

A sztyepp lassan a misztikus régmúlt, a vég-
telen rónaság, a nemzeti hagyomány, a pusz-
ta pedig a hungarikumvédendő öntudatunk 
időtlen emlékképévé kezd átalakulni. 

A sztyepp füves, vagy fákkal, állandó vízfo-
lyásokkal és kiterjedt árterekkel tagolt, általá-
ban alföldi-dombsági táj, környezeti mikro- 
és makroterületek globális övezetességet 
mutató ökoszisztémája. Jelenlegi kiterjedése 
a Fertő-vidéktől a Bajkálig, vagy még azon 
túl is, a Csendes-óceánig húzódik. A sztyepp 
prérinek nevezve az észak-amerikai kontinen-
sen is követhető. Évezredes nagyságrendben 
változó eurázsiai sávja a pleisztocén utolsó le-
hűlési szakaszában csaknem a Sarkkörig toló-
dott, délről az ázsiai hegységrendszer magasla-
tai, sivatagi-félsivatagi medencéi aka dályozták 

1 Elhangzott: Kordos László: Negyedidőszaki sztyepp 
folyosók. Archaeo metria, kognitívszociálarcheológia 
konferencia. Miskolc, 2014. április 3–4. • Kordos 
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vándorlás és népvándorlás. A Földtudományok 
Osztálya és az INQUA Magyar Nemzeti Bizottsága 

Tudományos Ülése. Budapest, 2014. május 7. • 
Kordos László: Ürgék útján jöttem én… „Szabade 
Dévénynél betörnöm”… (A puszta múltja az őslényku
tató szemével) Beszélgetőtárs Lukácsi Béla. Tudomá-
nyos Újságírók Klubja, Ha dik Tudományos Kávéház, 
Budapest, 2014. május 25.


