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BEVEZETÉS 

A kutya (Canis familiaris) a legrégebben domesztikált faj, hiszen legalább 14 ezer éve él az 

emberrel közös ökológiai niche-ben (Clutton-Brock, 1995). Okkal feltételezhető, hogy az 

ember igényei alapján végbement mesterséges szelekció olyan genetikai változásokat 

eredményezett a kutyánál, melyek fejlett, és elsősorban az emberrel szemben megnyilvánuló 

szociokognitív képességeket eredményeztek (Hare és Tomasello, 2005). A domesztikáció egyik 

legszélesebb körben elismert eredménye a kutyák ember irányába mutatott kötődése (lásd Topál 

és Gácsi, 2012). Számos vizsgálatban kimutatták, hogy az emberhez való kötődést mérő ún. 

Idegen Helyzet Tesztben a kutyák viselkedése nagyfokú eltéréseket mutathat (Gácsi és mtsai., 

2001). Máig viszont csak nagyon kevés (és indirekt) bizonyíték áll rendelkezésünkre arról, hogy 

a genetikai és környezeti tényezők miképpen befolyásolják a kutyák ember felé mutatott 

kötődését.  

Több összehasonlító vizsgálat szolgál bizonyítékul arra vonatkozóan is, hogy a kutyák az ember 

irányjelző gesztusaira ugyanúgy képesek reagálni, ahogyan azt a másfél-két éves gyerekek 

teszik (Lakatos és mtsai., 2009). A kutyák gyakran és rugalmasan használják a vizuális 

jelzéseket, hajlamosak szemkontaktust teremteni a gazdájukkal egy számukra megoldhatatlan 

feladat során (Gaunet, 2008; Miklósi és mtsai., 2003), illetve képesek váltogatni tekintetüket az 

általuk vágyott objektum és egy potenciális segítő között (Merola és mtsai., 2012). A kutyák 

gyakran mutatnak csecsemőszerű válaszkészséget az emberi osztenzív-referenciális jelzésekre 

(Miklósi és Topál, 2012), összességében úgy tűnik, hogy akárcsak a gyerekek, a kutyák is 

érzékenyek az emberi kommunikáció különféle megnyilvánulásaira (Topál és mtsai, 2014). 

Mind az ember irányába mutatott kötődés, mint pedig az emberi osztenzív-kommunikációs 

jelekre való érzékenység egy evolúciósan új készségnek tekinthető a Canis nemzetségben, ami 

tipikus esete a konvergens szociális evolúciónak. Sokan feltételezik azt is, hogy mivel a társas 

interakcióknak ugyancsak alapvető fontosságú eleme az „élőség” észlelése, így a kutyák – 

akárcsak a kisgyerekek – rendelkezhetnek az élőségre utaló viselkedési jegyek felismerésével.  

A kutyák azonban nem csak társas viselkedésükben mutatnak funkcionálisan humán-analóg 

megnyilvánulásokat, hanem abban is hasonlítanak az emberre, hogy az oxytocin rendszerük 

kapcsolatban áll társas viselkedésük szabályozásával. Az oxytocin viselkedésre gyakorolt 

hatását vizsgáló tanulmányok általában kétféle módszertani megközelítést alkalmaznak. Egyik 

lehetőség hogy az endogén oxytocin szintet mérik (pl. vizeletből, vérplazmából) illetve DNS 

mintavételt alkalmazva az oxytocinerg rendszerrel kapcsolatos genotípusokat térképezik fel (pl. 

oxytocin receptor gén variánsainak azonosításával). Másik lehetőség pedig, hogy az oxytocin 
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szintet kontrollált módon manipulálják a szervezetbe kívülről juttatott oxytocin segítségével 

(orrspray alkalmazásával). Ami ez utóbbi módszert illeti, számos vizsgálat kimutatta, hogy az 

oxytocin spray alkalmazása jelentős hatással van az ember társas viselkedésére és kognitív 

folyamataira, mégpedig oly módon, amelyet korábban, más hormonok esetében még nem 

figyeltek meg (Bartz és mtsai, 2011). 

Mindazonáltal a szervezet oxytocin szintjét természetes úton, intenzív szociális ingerekkel 

történő „elárasztással” is lehet manipulálni. Több humán vizsgálat is igazolja, hogy a társas 

interakciók megemelik az oxytocin szintet. Például, Feldman és munkatársai (2010) azt találták, 

hogy a gyerekeikkel történő intenzív taktilis interakció után, az anyák és apák nyálban mérhető 

oxytocin szintje emelkedést mutatott, azokkal a szülőkkel szemben, akik csak kevésbé intenzív 

taktilis interakciót hoztak létre gyerekeikkel.  

Számos tanulmány keresett továbbá összefüggést embereknél az oxytocin receptor (OXTR) gén 

különböző egypontos nukleotid-polimorfizmusai (SNP) és a szociális viselkedés között. Ezen 

tanulmányok szerint néhány SNP kiemelkedő szerepet játszik az ember társas-kognitív 

képességeinek és szociális viselkedésének formálásában. Ugyanakkor a kutyák szociális 

viselkedésének változatosságáért felelős OXTR gén SNP-iről egyelőre keveset tudunk. Tehát 

annak ellenére, hogy a kutyák társas kognitív képességeit vizsgáló kutatások száma legalább 

másfél évtizede exponenciálisan növekszik (Bensky és mtsai., 2013), a legutóbbi időkig nem 

volt információnk arról, hogy milyen OXTR gén polimorfimusok találhatók meg a kutyáknál. 

Így e polimorfizmusok viselkedés szabályozására gyakorolt hatása is csak a jelen 

disszertációban közölt kutatásokkal párhuzamosan látott napvilágot (Kis és mtsai., 2014; Oliva 

és mtsai., 2016). 

CÉLKITŰZÉSEK 

Disszertációm fő célja a kutyák és a gyerekek szociális érzékenységének, társas-kognitív 

készségeinek jobb megértése, a viselkedés-szabályozás neuro-kognitív aspektusainak és az 

oxytocin szerepének feltárásával. 

- A kísérleti tanulmányok első részében (I. RÉSZ) azt vizsgáltuk, hogy a házi 

kedvencként tartott kutyák és gyerekek oxytocin receptor gén allélváltozatai hogyan 

befolyásolják szociális viselkedésüket  

- A második részben (II. RÉSZ) az intranazális úton (orrspray formájában) szervezetbe 

juttatott oxytocin kezelés hatásait vizsgáltuk kutyák esetében  

- Végül a harmadik részben (III. RÉSZ) arra voltunk kíváncsiak, hogy a társas ingerekkel 

való stimulálás hogyan képes befolyásolni a kutyák és gyerekek társas viselkedését  
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I. RÉSZ. Kutyák és csecsemők szociális érzékenységének biológiai háttere 

1. Vizsgálat 

Korábbi kutatások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző kötődési stílus kialakulását a 

genetikai faktorok és az élet során megszerzett szociális tapasztalatok kombinációja formálja 

(Fonagy, 2001). A humán kutatásokból származó eredményekből azonban csak korlátozott 

következtetéseket vonhatunk le, mivel a vizsgált gyermekek genetikai rokonságban állnak 

szüleikkel. A gazdájához „gyerekszerűen” kötődő kutya viszont egyedi lehetőséget nyújt a 

kérdés megválaszolására. E vizsgálat fő célja tehát az volt, hogy feltárjuk, mely genetikai és 

környezeti tényezők lehetnek hatással a kutyák kötődésére. Megvizsgáltuk, hogy a kutyák és 

gazdáik mely egypontos nukleotid-polimorfizmusai állhatnak kapcsolatban a kutya-gazda 

kötődés különböző komponenseivel. Kutyák és gazdáik két országban (Ausztria és 

Magyarország) vettek részt az Ainsworth féle Idegen Helyzet Tesztben. A teszten túl DNS 

mintát is gyűjtöttünk tőlük, valamint a gazdáknak kérdőíves formában kellett válaszolniuk a 

személyiségükkel és kötődési viselkedésükkel kapcsolatban feltett kérdésekre. Kutatásunkban 

elsőként találtunk bizonyítékot arra, hogy mind a kutyák, mind gazdáik oxytocin receptort 

kódoló génjének egyes változatai, valamint a kutyák környezetét alakító tényezők egyaránt 

befolyásolják a kutyák gazdához való kötődését (1. Tézis). Ezen és korábbi eredmények alapján 

feltételezhető, hogy az OXTR gén polimorfizmusai esetleg fontos szerepet játszanak a kutya-

ember kapcsolat szabályozásában. 

2. Vizsgálat 

Egyre több kísérletes bizonyíték támasztja alá azt a feltételezést, hogy az OXTR genetikai 

változatai fontos szerepet játszanak társas interakciók során megnyilvánuló viselkedés 

különböző aspektusainak modulálásában, az érzelem feldolgozástól kezdve a társas félelem és 

szorongáson keresztül, a proszociális viselkedésekig. Ebben a vizsgálatban oxytocin receptor 

gén allélváltozatai és a szociális viselkedés közötti kapcsolatot kerestük, mind csecsemők, mind 

pedig kutyák esetében azzal a céllal, hogy feltárjuk a potenciálisan eltérő mechanizmusokat az 

emberi tekintetre adott válaszkészségükben. 15-16 hónapos csecsemőket és felnőtt Border 

Collie fajtájú kutyákat figyeltünk meg 2 féle-féle viselkedéses teszthelyzetben, hogy 

megvizsgáljuk, miként használják jelzésként a felnőtt ember tekintete által közvetített irányokat 

egy elrejtett tárgy megtalálására, valamint megnézzük reakcióikat egy averzív társas 

interakcióban. A csecsemők esetében a ’fapofa’ tesztet, míg kutyáknál az ’idegen megközelítés’ 

tesztet alkalmaztuk. DNS mintát gyűjtöttünk, hogy elemezni tudjuk a (humán és kutya) OXTR 

SNP-k kapcsolatát a megfigyelt viselkedéssel. Eredményeink arra utalnak, hogy mind a 
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kutyáknál, mind pedig a gyerekeknél az oxytocin receptor gén polimorfizmusai összefüggésbe 

hozhatók az averzív szociális interakcióra adott válaszreakciókkal, ezzel alátámasztva az 

oxytocin stresszhelyzetben kifejtett hatását mindkét fajnál. Azonban amíg az oxytocin receptor 

gén polimorfizmusai nem befolyásolták a gyerekek tekintetkövetési képességét, addig a 

kutyáknál bizonyos genotípusok erősebb „tekintetkövetési hajlandóságot”, valamint kevésbé 

félénk viselkedést eredményeztek. Vizsgálatunk alátámasztja azt az elképzelést, miszerint az 

oxytocin rendszer szerepet játszhat kutyák és csecsemők váratlan, negatív (stresszel járó) 

helyzetben mutatott reakcióinak formálásában. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy egy keresési 

feladathelyzetben az idegen emberrel teremtett szemkontaktus a kutyák számára inkább 

kompetitív (ezáltal stresszes) helyzet, míg humán kisgyerekek számára ugyanaz a helyzet 

kooperatív jellegű (2. Tézis). Ellentétben a kutyák ember-szerű együttműködő készségéről 

korábban publikált eredményekkel, eredményeink felvetik annak a lehetőségét, hogy, 

választásos teszthelyzetben az emberi tekintetet a kutyák ellentétes módon értékelik, mint a 

gyerekek. 

II. RÉSZ. Orron át szervezetbe juttatott oxytocin előkezelés hatása a kutyák szociális 

érzékenységére 

3. Vizsgálat 

A közelmúltban végzett kutatások eléggé részletes betekintést adtak az emberi szocialitás 

alapjául szolgáló neurohormonális mechanizmusokba (például Skuse és Gallagher, 2009). 

Mindazonáltal csak néhány kísérletes megfigyelés irányult arra, hogy az oxytocin hatását a 

viselkedésszabályozás olyan „alacsony” szintjein vizsgálja, mint például a tudatalatti vizuális 

perceptuális (észlelési) folyamatok. Jelenlegi kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, 

hogy a kutyák a nem-biológiai jellegű mozgással szemben mutatnak-e spontán preferenciát az 

„élőségre” jellemző biológiai mozgás irányába, valamint hogy megnézzük, hogy hatással van-

e az intranazális úton (orrspray formájában) szervezetbe juttatott oxytocin a kutyák reakciójára. 

Mindemellett megvizsgáltuk az orron át bejuttatott oxytocin élettani következményeit 

(szívritmus és szívfrekvencia-variabilitás) is, valamint a gazdák kitöltöttek egy kérdőívet, 

amelyben kutyáik két fő személyiség jellemzőjével (neuroticitás és barátságosság) 

kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. Kísérletes megfigyelésünk az első amelyben sikerült 

igazolni, hogy a kutyák spontán preferenciát mutatnak a biológiai mozgásra (3. Tézis). Bár 

előzetesen arra számítottunk, hogy az oxytocin előkezelés növelni fogja a kutyák preferenciáját 

a biológiai mozgás irányába, de éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk, ugyanis az oxytocin kezelés 

hatására a preferencia eltűnt. Az oxytocin kezelés ugyanakkor összefüggésben állt a kutyák 
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élettani paramétereivel, mint a szívritmus és szívfrekvencia-variabilitás, valamint a kutyák 

személyiségének néhány aspektusával (neuroticitás és barátságosság). 

4. Vizsgálat 

Szerteágazó bizonyítékok állnak rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy az orron át befújt 

oxytocin befolyásolja a viselkedést, ám hatékonysága nagymértékben változhat. A 

neurohormon viselkedésmódosító hatását ugyanis befolyásolhatják a különböző helyzetek, sőt 

eltérhet egyéni szinten is (Bartz et al., 2011). Miután egyes kutyafajták nagymértékben eltérő 

szelekciós múlttal (és genetikai háttérrel) rendelkezhetnek, ebben a vizsgálatban a kooperatív 

munkára szelektált Border Collie és a független munkavégzésre szelektált Szibériai Husky 

fajtájú kutyákat vizsgáltuk abból a szempontból, hogy hogyan befolyásolja az emberrel 

szembeni társas viselkedésüket az oxytocin kezelés. Miután megkapták az orron keresztül 

befújt oxytocin vagy placebo előkezelést, a kutyák 3 féle teszthelyzetben vettek részt 

(segítség/információ kérése elérhetetlen jutalom helyzetben illetve potenciálisan veszélyes 

tárgy jelenlétében, valamint kikényszerített szemkontaktus helyzet) ezek mindegyike a 

szociális válaszkészségüket vizsgálta. A kísérlet során bizonyítékot találtunk arra, hogy az 

oxytocin rendszerhez köthető neurohormonális háttér eltérő módon hathat az emberrel 

különböző típusú együttműködésre szelektált fajták esetében (4. Tézis). Elemzéseink során 

ugyanis mindhárom teszthelyzetben a ’Fajta’ és az ’Oxytocin előkezelés’ faktorok szignifikáns 

interakcióját találtuk a kutyák ember-irányába mutatott szociális viselkedésének néhány 

jellegzetes megnyilvánulása esetében. 

III. RÉSZ. Szociális előkezelés hatása 

5. Vizsgálat 

E vizsgálat kiindulópontját az az elképzelés jelentette, miszerint a szervezet oxytocin szintjét 

intenzív szociális ingerekkel történő elárasztással ugyancsak befolyásolni lehet. Egyre több 

bizonyíték utal ugyanis arra, hogy a szülő-gyermek közötti interakció során alkalmazott társas 

ingerek (érintés, szemkontaktus stb.) hatékonyan stimulálják az oxytocin rendszert és ezáltal 

megemelik a perifériás oxytocin szintet. Jelen vizsgálatban azt teszteltük, hogy az intenzív 

szociális stimuláció milyen hatással van a gyerekek „élőség” viselkedési jegyeit hordozó 

objektumok iránti vizuális figyelmére, mivel az ágencia jegyek felismerése alapvető eleme a 

szociális kogníciónak. 5-6 éves óvodás gyerekek egy 10 perces szociális vagy nem-szociális 

előkezelést követően két fajta animációs videót (biológiai mozgás és kontingens reaktivitás 

animációk) néztek végig egy szemmozgáskövető (eye-tracker) berendezés alkalmazásával. Azt 
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találtuk, hogy a társas ingerekkel való stimulálás – feltehetőleg az oxytocin rendszerre 

gyakorolt hatásán keresztül (ld. Kis és mtsai, 2013) – képes befolyásolni a szociális viselkedés 

alapvető aspektusainak észlelését óvodás korú gyerekek esetében (5. Tézis). Az eredmények 

alapján úgy gondoljuk, hogy az oxytocin rendszerre hatni képes társas ingerekkel történő 

elárasztás megfelelő módszertani megközelítés lehet a gyerekek társas-kognitív készségeinek 

hátterében álló (neurohormonális) mechanizmusok tanulmányozására. 

6. Vizsgálat 

Korábbi vizsgálatokból tudjuk, hogy az ember kutyával való pozitív interakciója (például 

szemkontaktus, simogatás) hatására egyrészt megnövekszik a gazdák vizeletből mérhető 

oxytocin szintje (Nagasawa és mtsai., 2015), másrészt megemelkedik mind a kutyák mind a 

gazdák plazma oxytocin szintje (Handlin et al., 2011). Lehetséges azonban, hogy a társas 

interakció következtében történő oxytocin felszabadulás, nagyban függ a partnerek közti 

kapcsolattól. Ezért ebben a kísérletben azt vizsgáltuk, hogy ismerős vagy ismeretlen emberrel 

történő társas előkezelés eltérő módon hat-e a kutyák azon hajlandóságára, hogy viselkedésüket 

másokhoz igazítsák egy ételválasztós tesztben. A kísérlet során bizonyítékot találtunk arra, 

hogy a szociális ingerekkel történő elárasztás hatással van a kutyák viselkedésére. 

Eredményeink ugyanis azt mutatják, hogy szemben a nem szociális előkezeléssel (ignoráció és 

szeparáció), a kutyák saját gazdáikkal történő előzetes pozitív társas interakciója hajlamosít 

arra, hogy egy rákövetkező feladatban a kutyák a viselkedésüket a kísérletvezetőhöz igazítsák, 

míg az efféle alkalmazkodásra való hajlandóságukat kevésbé képes stimulálni az idegen 

emberrel történt előkezelés (6. Tézis). Mindez alátámasztja azt az elképzelést miszerint a 

humán partner kiléte fontos szerepet játszik a társas ingerek oxytocin által közvetített 

viselkedést befolyásoló hatásaiban. Eredményeink, ha csak közvetett módon is, de megerősítik 

azt a korábbi elképzelést is, hogy a humán partnerrel történő társas interakció megemeli a 

kutyák oxytocin szintjét (Handlin és mtsai., 2011). Elképzelhető, hogy az emelkedett oxytocin 

szint érzékenyebbé teszi a kutyát a gazda és az idegen közti különbségekre ebben a 

teszthelyzetben, továbbá az is feltehető, hogy egy olyan személy, aki közel áll a kutyához, 

fontosabb szerepet játszhat társas viselkedés oxytocin-rendszer által közvetített változásaiban. 

KÖVETKEZTETÉS 

Ezek a kísérletes vizsgálatok összességében megerősítik azt az elképzelést, hogy a kutya 

bevonása az oxytocin rendszer és a társas viselkedés különböző megnyilvánulásai közötti 

kapcsolat vizsgálatába egy olyan új és ígéretes kutatási terület, amely hozzásegíthet ahhoz, hogy 

jobban megértsük az ember társas-kognitív képességeinek neurohormonális szabályozását. 
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