Wybrane testy behawioralne w badaniach nad
uczeniem się i pamięcią u myszy laboratoryjnych
Selected behavioral tests in research on learning and memory
in laboratory mice

streszczenie

Myszy

laboratoryjne są powszechnie
wykorzystywane w testach behawioralnych,
w których obserwuje się ich behawior, czyli
złożony system zachowania się w odpowiedzi
na bodźce docierając z wnętrza organizmu lub
ze środowiska zewnętrznego. Rozwój inżynierii
genetycznej przyczynił się do tworzenia genetycznie modyfikowanych myszy, u których
zmiany w genomie powodują nabywanie cech
chorobotwórczych tworząc tym samym modele
zwierzęce ludzkich chorób. Najpowszechniej
wykorzystywanymi gryzoniami są mysie modele chorób neurodegeneracyjnych związanych z
chorobą Alzheimera. Do behawioralnej oceny
zmian neurodegeneracyjnych stosuje się testy,
w których sprawdza się zdolności pamięciowe
i uczenia się badanych myszy. Do najczęściej
stosowanych testów behawioralnych w badaniach nad procesami uczenia się i pamięci należą
labirynt wodny Morrisa (the Morris watermaze), labirynt ramion promienistych(radial
arm maze), wodny labirynt ramion promienistych (radial arm water maze), test biernego
unikania (passive–avoidance learning test), labirynt Y-kszałtny (Y-maze), test rozpoznania
przedmiotów (object recognition task) i klatka
Skinnera (Skinner box).
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abstract

Laboratory mice are commonly used

in behavioral tests in which their behavior is
observed, a complex system of behavior in response to stimuli from the inside of the body
or from the external environment. The development of genetic engineering has contributed
to the creation of genetically modified mice, in
which changes in the genome cause the acquisition of pathogenic traits thus creating animal
models of human diseases. The most commonly used rodents are mouse models of neurodegenerative diseases associated with Alzheimer’s
disease. For behavioral assessment of neurodegenerative changes, tests are used in which
the memory and learning abilities of the tested
mice are checked. The most frequently used behavioral tests in research on learning and memory processes include the Morris water maze,
the radial arm maze, the radial arm water maze,
passive - avoidance learning test, Y-maze, object recognition task and Skinner box.

Key words: behavioural test, memory, laboratory animals.

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski w Katowicach
Centrum Medycyny Doświadczalnej
ul. Medyków 4, 40-752 Katowice
e-mail: mateusz.grabowski@med.sum.edu.pl

4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Mateusz Grabowski
Konstancja Jabłońska

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Str. 50 - 61

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Wybrane testy behawioralne w badaniach nad

uczeniem się i pamięcią u myszy laboratoryjnych

Wstęp

Zwierzę laboratoryjne jest hodowane

i rozmnażane na potrzeby badawcze lub dydaktyczne w licencjonowanych jednostkach
doświadczalnych oraz charakteryzuje się ukierunkowanymi cechami genetycznymi (KRZANOWSKI I IN., 1974; MALINOWSKA,
2015). Wiele zwierząt laboratoryjnych, tj. np.
myszy służy jako modele zwierzęce, które wiernie odzwierciedlają zaburzenia i choroby
człowieka. Często wykorzystuje się modele zwierzęce chorób neurodegeneracyjnych.
Modele te uczestniczą w szeregu badań,
zwanych wspólnie testami behawioralnymi
związanymi z procesami uczenia się i pamięci.
Badany jest behawior, czyli sposób obserwacji
reakcji danego osobnika służący zaspokojeniu określonych potrzeb zachodzących pod
wpływem zewnętrznego lub wewnętrznego
bodźca (SADOWSKI, 2012). Zaburzenia w
procesach pamięci i uczenia się są głównymi
objawami wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych.
Testy behawioralne prowadzone na
zwierzętach laboratoryjnych zaliczane są wg
kategorii skali dotkliwości, rozumianej jako
narażenie na intensywność bólu, cierpienia,
dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu,
na łagodne lub umiarkowanie łagodne (Dziennik Ustaw RP Poz. 266 z dnia 15 stycznia
2015r.). Procedury skali dotkliwości stosuje
się zgodnie z załącznikiem nr VIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/63/UE z dnia 22 września 2010
r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. UE L
276 z 20.10.2010). Oznacza to, że testy te nie
wywołują u badanych zwierząt długotrwałego
bólu i stresu.
Ilość zwierząt wykorzystywanych w
eksperymentach jest ściśle określana i zależy od
wielu czynników. Zwierzę uczestniczące w testach behawioralnych musi posiadać określone
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cechy, które predysponują go do danego eksperymentu. Badane zwierzę powinno cechować się
podobieństwem strukturalnym i funkcjonalnym
materiału genetycznego oraz anatomią i procesami fizjologicznymi do organizmu człowieka.
Ponadto zwierzę uczestniczące w badaniu powinno cechować się względnie krótkim okresem życia, aby łatwo można było analizować
jego fizjologię i behawior na różnym etapie rozwoju (CICHOCKI I BAER-DUBOWSKA,
2006).
Celem pracy było opisanie metodyki,
przebiegu, wykonania i sposobu interpretacji
wyników wybranych testów behawioralnych,
najczęściej wykorzystywanych w badaniach
nad procesami pamięci i uczenia u myszy laboratoryjnych.

Proces uczenia się
i pamięci
Uczeniem się, wg Włodarskiego

uważa się proces prowadzący do zmian zachowania się osobnika wynikający z jego indywidualnych doświadczeń, które nieutrwalane
mogą zanikać. Jest to proces poznawczy, który
wprowadza nowe lub modyfikuje już istniejące
sposoby zachowania się. Z procesem uczenia się
nieodłącznie wiąże się pamięć. Poprzez uczenie się powstają zmiany w układzie nerwowym,
zwane śladami pamięciowymi - engramami.
Powstaje w ten sposób pamięć, czyli zdolność do
przechowywania i późniejszego wykorzystania
engramów do aktualnych potrzeb organizmu.
Ciężko jest praktycznie oddzielić procesy uczenia się od pamięci. Pamięcią u zwierząt nazywa się przechowywanie informacji w układzie
nerwowym, dotyczących wyuczonego zachowania i wykorzystywanie ich później w odpowiedniej sytuacji (SADOWSKI, 2012). Istnieje
wiele testów behawioralnych, których sposób
wykonania oraz interpretacja wyników daje
możliwość badania wielu różnych rodzajów
pamięci lub sposobów uczenia się.
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niami z zakresu terapii schorzeń neurodegeneracyjnych są projekty związane z chorobą Alzheimera – AD (ICD-10 – G30). Wyróżnia
się postać spontaniczną i rodzinną choroby
Alzheimera (WIĘDŁOCHA I IN., 2012).
Różnica miedzy tymi postaciami zależy od
wieku, w którym pojawią się pierwsze objawy
(VETULANI, 2008). W postaci rodzinnej
pierwsze objawy pojawiają się wcześniej.
Choroba spowodowana jest zanikiem neuronów w korze mózgowej, hipokampie, ciele
migdałowatym, układzie cholinergicznym przodomózgowia oraz w jądrach pnia mózgu
(VETULANI, 2008; BRYAN I IN., 2009;
WIĘDŁOCHA, 2012). Objawia się zaburzeniami poznawczymi, postępującym zanikiem
pamięci, mowy, orientacji w czasie i przestrzeni
oraz spowolnieniem aktywności lokomotorycznej, sporadycznymi napadami lękowymi i
zaburzeniami osobowości (WIĘDŁOCHA,
2012). Podłoże genetyczne to obecność trzech
dominujących, autosomalnych mutacji w genach APP (amyloid precursor protein), preseniliny 1 i 2 (PS-1 i PS-2) oraz MAPT (microtubule associated protein tau) (WIĘDŁOCHA,
2012). Objawami histopatologicznymi AD
są obecność zewnątrzkomórkowych blaszek
starczych zbudowanych ze złogów β-amyloidu (βA) oraz wewnątrzkomórkowych splotów
neurofibrylarnych – NFT (naurofibryllary tangles) (GAMES I IN., 1995). Ilość βA i NFT
jest proporcjonalna do stopnia zaawansowania
otępienia. Złogi β - amyloidu są wynikiem
reakcji proteolizy białka APP przez enzymy βsekretazę i γ-sekretazę, których aktywność jest
zależna od białek PS-1 i PS-2. W pobliżu miejsc
proteolizy białka APP w genomie identyfikuje

się mutacje, których dokładne umiejscowienie
wpływa na odmienną postać neuropatologii
(WIĘDŁOCHA, 2012). Choroba Alzheimera
charakteryzuje się również patologią białka tau,
które jest odpowiedzialne za stabilizację mikrotubul w neuronach (VETULANI, 2008).
W tautopatiach dochodzi do hiperfosforylacji białka tau – MAPT, które prowadzą do
agregacji NFT. Ponadto białko tau ulega polimeryzacji i traci swoje powinowactwo do mikrotubul, co przyczynia się do destabilizacji cytoszkieletu (VETULANI, 2008; WIĘDŁOCHA,
2012). Wiedza na temat mechanizmów powstawania zmian neurodegeneracyjnych nie jest
kompletna. Stosowane w badaniach nad AD
modele zwierzęce to najczęściej transgeniczne myszy, które posiadają mutacje w genach
przyczyniających się do rozwoju zmian neurodegeneracyjnych. W tabeli 1. zamieszczono
wybrane modele transgenicznych myszy stosowanych w badaniach nad chorobą Alzheimera
oraz rodzaje genów, w których doszło do mutacji.
Przykładowym modelem AD jest mysz
z wprowadzonym ludzkim genem APP z
mutacją V717F (Indiana) pod kontrolą promotora PDGFβ. Mutacja tego genu jest postacią
rodzinną AD (GAMES I IN., 1995). Myszy
te charakteryzują się wytwarzaniem od pięciu
do czternastu razy więcej βA w porównaniu
z myszami typu dzikiego. Zmiany patologiczne widoczne są już od szóstego miesiąca
życia (FERRI I IN., 2005). Pojawiają się dystroficzne neuryty, płytki βA, glejozy, hiperfosforylacja białka tau, dochodzi do atrofii hipokampa oraz zmniejszenia gęstości synaptycznej
(GAMES I IN., 1995; FERRI I IN., 2005).
Brak jest natomiast splotów NFT. Na podstawie
wykonanych testów labiryntu wodnego Morrisa i labiryntu ramion promienistych wykazano, że od trzeciego miesiąca życia u myszy tych
dochodzi do zaburzeń pamięci przestrzennej,
referencyjnej i roboczej (GAMES I IN., 1995;
DINELEY I IN., 2002; FERRI I IN., 2005).
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Modele transgenicznych
myszy stosowanych
w badaniach
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Najczęściej prowadzonymi bada-
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Tabela

1. Wybrane modele transgenicznych myszy stosowanych
w badaniach nad chorobą Alzheimera oraz rodzaje genów, w których
doszło do mutacji.

Przykładem mysiego modelu AD z
mutacją w genach preseniliny i APP jest linia PSAPP (DINELEY I IN., 2002). Jest to
skrzyżowanie modelu myszy zawierającego
mutację w hPS-1 (A246E) z modelem Tg2576
(DINELEY I IN., 2002). Testy behawioralne
użyte na tych gryzoniach wykazały uszkodzenia
hipokampa oraz upośledzenie pamięci przestrzennej. Zaburzenia te są związane ze stopniem
akumulacji złogów β-amyloidu w komórkach
hipokampa (LIN I IN., 2003).
Model JNPL-3 charakteryzuje się
wprowadzeniem do genomu myszy ludzkiego
genu białka tau z mutacją P301L będącego
pod kontrolą promotora mysiego prionu PrP
(CHAI I IN., 2011). Model ten charakteryzuje
się wykształceniem znacznych ilości splotów
NFT w rdzeniu kręgowym, astrocytozą w
ośrodkowym układzie nerwowym, atrofią rdzenia kręgowego, doprowadzającą do późniejszych
zaburzeń lokomotorycznych.
Innym przykładem mysiego modelu AD
jest mysz transgeniczna 3xg-AD, która posiada
trzy mutacje. Zmiany obejmują mutacje w genie App (Swedish), PS-1 (M146V) i białka tau

P301L. Z badań wynika, że zmiany patologiczne pojawiają się od trzeciego miesiąca życia, w
postaci płytek βA, pierwotnie w obrębie kory,
a potem w hipokampie. Sploty NFT pojawiają
się u rocznych zwierząt, pierwotnie w hipokampie, następnie w korze mózgu. Po czwartym
miesiącu życia rozpoczyna się postępująca dysfunkcja synaps nerwowych prowadząca do
upośledzenia pamięci przestrzennej, potwierdzonej w teście Morrisa (ODDO I IN., 2003).

Testy behawioralne
w badaniach
nad procesami
uczenia się i pamięci
Uczenie się często postrzegane jest w

kategorii zmiany zachowania, a zapamiętywanie  
tych zmian jako pamięć. Zmiany zachowania
odzwierciedlane są zmianami w obwodach nerwowych, czyli dochodzi w nich do plastyczności
neuronalnej. Zmiany w obwodach neuronalnych są molekularnym podłożem zachowania się organizmów (MATTHEWS, 2000).
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ryjnych.

Podłoże zachowania się zwierząt, głównie
gryzoni, badane jest za pośrednictwem testów
behawioralnych. Wybrane testy behawioralne
stosowane w badaniach procesów uczenia się i
pamięci u myszy laboratoryjnych przedstawiono na rys. 1.

Labiryntwodny
Morrisa
the Morris water maze
Labirynt wodny Morrisa (MWM)

opracował Richard Morris w 1981r. Jest
najpopularniejszym testem służącym do oceny deficytu pamięci związanej z wiekiem
(VORHESS I WILLIAMS, 2014). Jest specyficzny pod względem określenia funkcji
hipokampu, będącego jednym z pierwszych
i najbardziej dotkniętych zmianami degeneracyjnymi obszarem mózgu. Poza procesami
uczenia się i zapamiętywania test MWM pozwala na ocenę aktywności lokomotorycznej i
poziomu lęku (PUZZO I IN., 2014). Wykonanie testu polega na umieszczeniu gryzonia w
okrągłym zbiorniku wypełnionym wodą. Podczas testu zwierzę szuka platformy umieszczonej nad wodą lub tuż pod jej powierzchnią,
na której może bezpiecznie spocząć. W ciągu
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kilku dni powtarzania testu badany gryzoń
uczy się i zapamiętuje jak odnaleźć platformę
za pomocą znaków szczególnych rozmieszczonych na ścianach pomieszczenia (VORHESS
I WILLIAMS, 2014). U myszy linii dzikich
czas potrzebny do odnalezienia platformy jest
stosunkowo krótszy w porównaniu z mysimi
modelami AD (WOLF I IN., 2016) . Przebieg
testu rejestruje kamera umieszczona na suficie
pomieszczenia.
Występuje kilka protokołów wykonania
testu Morrisa, różniących się w zależności od
położenia platformy oraz miejsca rozpoczęcia
testu. Badany gryzoń wpuszczany jest do
basenu z czterech losowo wybranych stron. W
pierwszej wersji platforma nie zmienia swojej
pozycji i jest zanurzona pod wodą, zmianie ulega pozycja rozpoczęcia testu. W drugiej wersji
platforma ma stałe miejsce i wystaje ponad
powierzchnię wody, jest pomalowana zazwyczaj na czarno, aby odróżniać się od białego
koloru basenu. Pozycja rozpoczęcia testu jest
wybierana losowo. W trzecim układzie również
używa się najczęściej czarnej platformy, lecz jej
położenie i miejsce startowe ulega zmianie. W
ostatniej wersji testu platforma pozostaje zanurzona pod powierzchnią wody i zmienia swoje
położenie, podobnie jak miejsce rozpoczęcia
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Rys. 1. Wybrane testy behawioralne w badaniach nad uczeniem się i pamięcią u myszy laborato-
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testu. Badany gryzoń wpuszczany jest do
basenu z czterech losowo wybranych stron. W
pierwszej wersji platforma nie zmienia swojej
pozycji i jest zanurzona pod wodą, zmianie ulega pozycja rozpoczęcia testu. W drugiej wersji
platforma ma stałe miejsce i wystaje ponad
powierzchnię wody, jest pomalowana zazwyczaj na czarno, aby odróżniać się od białego
koloru basenu. Pozycja rozpoczęcia testu jest
wybierana losowo. W trzecim układzie również
używa się najczęściej czarnej platformy, lecz jej
położenie i miejsce startowe ulega zmianie. W
ostatniej wersji testu platforma pozostaje zanurzona pod powierzchnią wody i zmienia swoje
położenie, podobnie jak miejsce rozpoczęcia
testu (VORHESS I WILLIAMS, 2014).
Basen wykonany jest z tworzywa sztucznego. Wysokość basenu wynosi od 75 do 80 cm,
średnica 90 – 120 cm. Basen wypełnia się wodą
do około 40 cm poniżej jego krawędzi. Temperatura wody powinna wynosić około 25˚C
(WOLF I IN., 2016). Do wody można dodać
mleko w proszku lub ekologiczną farbę. Jednak niektóre protokoły nie sugerują barwienia
wody. Wizualizacja labiryntu wodnego Morrisa przedstawiona jest na rys. 2. Plakaty orien-

Rys. 2. Basen Labiryntu wodnego Morrisa.

cyjne powinny być zawieszone w widocznych
dla gryzonia miejscach. Najważniejsze by podczas testów nie było zmieniane ich położenie
(WOLF I IN., 2016). Zwierzęta są testowane
indywidualnie. Myszy, przed rozpoczęciem
właściwego testu przechodzą okres treningowy,
który trwa przeważnie od jednego do dwóch
dni, w którym przyzwyczajają się do nowego
środowiska (PUZZO I IN., 2014).

Labirynt ramion
promienistych
radial arm maze

Labirynt

ramion promienistych
(RAM) służy do pomiarów przestrzennej
pamięci roboczej. Labirynt posiada od ośmiu
do siedemnastu równo rozstawionych ramion,
rozchodzących się promieniście od centralnie położonego punktu. Im więcej ramion
posiada dany labirynt, tym zadanie, które ma
do wykonania mysz jest trudniejsze i wymaga
więcej czasu. Zadaniem badanej myszy jest
odnalezienie pokarmu (nagrody) umieszczonego w jednym lub kilku ramionach labiryntu,
w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszym
nakładzie energii. Prawidłowe wykonanie testu
polega na zapamiętaniu, w którym z ramion,
wcześniej znajdował się pokarm. Po ponownym
umieszczeniu myszy w labiryncie, zmierza ona
do ramion, w których wcześniej odnalazła
pokarm (VORHESS I WILLIAMS, 2014;
PUZZO I IN., 2014). Myszy, które wykazują
zaburzenia przestrzennej pamięci roboczej nie
są w stanie odnaleźć nagrody. Właściwe wykonanie testu poprzedza okres treningu, który
trwa od dwóch do dziesięciu dni, w którym
mysz umieszcza się w centralnym punkcie labiryntu i pozwala na swobodną eksplorację
całego układu. Istotnym zabiegiem jest czasowe pozbawienie myszy pokarmu, w celu
zwiększenia motywacji do jego poszukiwania.
W teście rejestruje się ile razy i do których ra-

Nr 4(22)/2018 Nauki Przyrodnicze

55

istych (RAWM) jest stosunkowo nowym testem badającym zarówno pamięć roboczą, jak
i przestrzenną. Jest to połączenie dwóch opisywanych wcześniej testów, labiryntu wodnego
Morrisa i labiryntu ramion promienistych.
Test polega na odnalezieniu zanurzonej
pod powierzchnią wody platformy umieszczonej
w jednym z ramion labiryntu znajdujących się w
basenie Morrisa. Test RAMW jest trudniejszy
od testów MWM oraz RAM i zmusza badaną
mysz do wykorzystania elementów przestrzennych do odnalezienia platformy ukrytej w jednym z ramion (PENLEY I IN., 2013; PUZZO
I IN., 2014; WAHL I IN., 2017). Łatwe staje
się utrzymanie u badanych zwierząt motywacji,
gdyż ucieczka z wody jest silniejszym czynnikiem motywującym w porównaniu do nagrody,
stosowanej w teście RAM.
Zbiornik basenu jest taki sam jak opisany
w teście MWM. Do zbiornika z wodą umieszcza się aluminiową lub plastikową konstrukcję
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Test biernego unikania
passive–avoidance
learning test
Test biernego unikania służy do po-

miarów pamięci długotrwałej. Podczas testu
mysz uczy się unikania łagodnych bodźców
elektrycznych występujących w zaciemnionej strefie urządzenia poprzez pozostawanie
w oświetlonej strefie (PUZZO I IN., 2014;
HADDADI I IN., 2018). Myszy z natury
wolą przebywać w ciemności, jednak w tej
metodzie badane zwierzę musi nauczyć się,
że pozostanie w oświetlonej strefie pozwoli
uniknąć bodźca bólowego. W teście stosuje
się specjalną klatkę podzieloną na dwie strefy: zaciemnioną i oświetloną, oddzielone od
siebie przegrodą z zamontowanym otworem
umożliwiającym swobodne przemieszczanie
się. Czynnik bólowy w postaci bodźca elektrycznego zamontowany jest w zaciemnionej stre-
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Wodny labirynt ramion
promienistych
radial arm water maze
Wodny labirynt ramion promien-

przypominającą labirynt ramion promienistych
(PENLEY I IN., 2013; VORHESS, 2014).
Większość protokołów wykonania
RAMW sugeruje, że w czasie przyzwyczajania
myszy do warunków testu, należy każdego dnia
dokonywać zmian położenia platformy. Zaleca
się, aby habituacja trwała codziennie przez trzy
tygodnie. W ciągu dnia zaleca się wykonywać
maksymalnie pięć powtórzeń. Podczas każdego
z nich należy zmieniać miejsce umieszczania
myszy w labiryncie i pozwolić jej lokalizować
położenie platformy na podstawie plakatów
rozmieszczonych w pomieszczeniu (PENLEY
I IN., 2013).
Właściwe wykonanie testu polega na
czterokrotnym powtórzeniu testu w krótkich
odstępach czasu, w zależności od zastosowanego protokołu. Piąty, ostatni pomiar, służy
właściwej ocenie pamięci krótkotrwałej. Czas
w jakim badana mysz dotrze do celu jest miarą
pamięci krótkotrwałej (VORHESS, 2014).
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mion wchodzi badany gryzoń (PUZZO I IN.,
2014; DELCOURT I IN. 2018).
Dużym problemem podczas prowadzenia testu RAM jest posługiwanie się, tzw.
strategią szeregową, polegającą na wchodzeniu
badanej myszy do kolejnych ramion, skręcając
tylko w jednym kierunku. Zachowanie takie nie
jest miarą przestrzennej pamięci roboczej i nie
podlega analizie (VORHESS I WILLIAMS,
2014).
W teście RAM uczenie się jest znacznie
wolniejsze, niż w basenie Morrisa. Jest to zaletą
RAM, ponieważ wolniejsza nauka sprzyja
dłuższej pamięci. Test ramion promienistych
wymaga również dłuższego czasu treningu w
porównaniem z labiryntem wodnym Morrisa.
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fie i stanowi impuls elektryczny o odpowiednio
dobranym przez eksperymentatora natężeniu
(OGREN I STIEDL, 2010; RADAHMADI
I IN., 2013).
Test należy rozpocząć od umieszczenia
badanej myszy w oświetlonej strefie klatki i
pomiarze czasu po jakim wejdzie do zaciemnionej strefy. Jeśli badana mysz wejdzie do
zaciemnionej części klatki zadziała na nią impuls elektryczny. Miarą pamięci długotrwałej
w teście biernego unikania jest czas, w jakim
badana mysz przejdzie do zaciemnionej strefy. Myszy z zaburzeniami pamięci poznawczej będą przemieszczać się w krótszym czasie
do zaciemnionej strefy klatki bez względu na
działający na nie bodziec elektryczny (PUZZO
I IN., 2014; DASTGERDI I IN., 2017; HADDADI I IN., 2018).

Labirynt Y-kszałtny
Y-maze
Labirynt Y-kształtny służy do pomi-

arów pamięci operacyjnej. Polega na eksploracji
trójramiennego labiryntu, który kształtem przypomina literę Y. Myszy bez zaburzeń poznawczych rozpoznają wcześniej wybrane ramię labiryntu i podczas kolejnego wykonywania testu
wchodzą do drugiego, wcześniej nie eksplorowanego ramienia (PUZZO I IN., 2014). Jest
to związane z wrodzoną ciekawością gryzoni
do odwiedzania nowopoznanych miejsc. Myszy
bez zaburzeń poznawczych wykazują tendencję
do naprzemiennego odwiedzania ramion labiryntu, co świadczy o zapamiętaniu wcześniej
eksplorowanego terenu. Jest to sposób oceny
zaburzeń poznawczych występujących w mysich
modelach chorób neurodegeneracyjnych.
Labirynt składa się z trzech ramion,
zazwyczaj wykonanych z matowego plastiku,
połączonych ze sobą symetrycznie na planie
trójkąta równobocznego. Niektórzy producenci
wzbogacają labirynt w kamery oraz sensory
podczerwieni, ułatwiające analizę przebiegu
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eksperymentu (EGGER I IN., 1972; ABDULBASIT I IN., 2018).
Występują dwa sposoby wykonania
pomiarów w zależności od zaplanowanego
doświadczenia, są to spontaneous i forced alternation tests. Test spontanicznej rotacji (spontaneous alternation) polega na umieszczeniu
gryzonia na określony przez eksperymentatora
czas (przeciętnie 5 minut) w labiryncie (EGGER I IN., 1972). W tym czasie badana mysz
dokonuje wyboru, do którego z ramion wejdzie, a jej zachowanie jest rejestrowane. Mierzony jest czas spędzony w labiryncie oraz liczba
wejść do poszczególnych ramion. W modelu
forced alternation tests stosuje się przegrodę
uniemożliwiającą wejście myszy do jednego
z ramion. Po eksploracji takiego labiryntu
badaną mysz po określonym czasie umieszcza
się do labiryntu bez przegrody i sprawdza, czy
wejdzie do zakrytego wcześniej ramienia jako
pierwszego (PUZZO I IN., 2012; ABDULBASIT I IN., 2018).

Test rozpoznania
przedmiotów
object recognition task
Object recognition task (ORT) po-

lega na sprawdzaniu reakcji badanej myszy
na obecność nowych obiektów w polu
doświadczalnym. Test opiera się na wrodzonej skłonności gryzoni do zainteresowania nowymi przedmiotami w środowisku.
ORT pozwala na ocenę pamięci poznawczej
i zdolności uczenia się. Rozpoznawanymi
obiektami są umieszczone wewnątrz klatki
różnokształtne przedmioty, tj.: klocki, metalowy sześcian, ostrosłupy, walce, szklana
butelka, czy drewniany stożek. Wybór obiektów oraz ich ilość zależy od eksperymentatora. Jeden z przedmiotów gryzoń powinien
widzieć po raz pierwszy(LEGER I IN., 2013;
MATSUMOTO I IN., 2014). Przykładowe
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złożonym z dwóch elementów.

ułożenie figur w teście ORT przedstawiono na
rys. 3.
Wykonanie testu polega na przeprowadzeniu serii powtórzeń polegających na umieszczeniu gryzonia wewnątrz klatki z obiektami i obserwacji jego zachowania przez kilka
minut. Przedmioty wewnątrz klatki należy
przemieszczać w celu oceny rozpoznania
przestrzennego. Niektóre przedmioty należy
zastępować innymi, aby sprawdzić umiejętność
rozpoznania nowego obiektu.Myszy wykazujące
zaburzenia pamięci nie przyzwyczajają się
do konfiguracji obiektów. W czasie trwania
testu mierzona jest aktywność lokomotoryczna związana z zainteresowaniem się badanej
myszy nowymi obiektami oraz czas spędzony
przy poszczególnych obiektach (GOETHEM
I IN., 2012; LEGER I IN., 2013; PUZZO I
IN., 2014).

Klatka Skinnera
Skinner box
W 1938 r. Burrhus Skinner wprowadził

model klatki do badań nad warunkowaniem
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oraz oceną poziomu inteligencji u gołębi,
wykorzystywaną później również u gryzoni.
Celem jest zastosowanie prawidłowej reakcji
instrumentalnej, która prowadzi do otrzymania
nagrody w postaci pożywienia. Klatka pomiarowa składa się z pojemnika, w którym na jednej ze ścian zamontowana jest dźwignia (SADOWSKI, 2012).
Test rozpoczyna się od umieszczenia myszy w klatce. Badany gryzoń podczas
eksploracji natrafia na dźwignię, której
naciśnięcie łapami uruchamia podajnik z pokarmem, co skutkuje pojawieniem się nagrody
(w postaci pokarmu) w rynience pod dźwignią.
W klatce znajdują się źródła bodźców warunkowych w postaci dźwięku lub światła.
Stosuje się różne kombinacje, pozwalające
połączyć bodziec warunkowy z otrzymanym
pokarmem, np. otrzymanie nagrody możliwe
jest tylko wtedy, gdy naciśnięcie dźwigni
nastąpi po wcześniejszym zadziałaniu bodźca
warunkowego, albo w trakcie jego trwania. Po
kilku powtórzeniach następuje wyuczenie się
zadanej czynności. Zakłada się, że zwierzęta o
wyższym poziomie inteligencji, wykonują mniej
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Rys. 3. Mysz podczas wykonywania testu rozpoznania obiektów w prostym układzie
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błędnych naciśnięć dźwigni oraz otrzymują
więcej nagród w krótszym czasie (SADOWSKI, 2012).

Methods of Behavior Analysis in Neuroscience. BUCCAFUSCO J. (red.). Wydawnictwo CRC Press/ Taylor& Francis. Augusta.
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Testy

behawioralne związane z procesami uczenia się i pamięci wykorzystywane
są w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera.
Istnieje wiele mysich modeli AD, są to m.in.
mysz z wprowadzonym ludzkim genem APP z
mutacją V717F (Indiana) pod kontrolą promotora PDGFβ, linie myszy PSAPP i JNPL–3.
Podłoże genetyczne tych modeli jest związane
z obecność trzech dominujących, autosomalnych mutacji w genach APP (amyloid precursor protein), preseniliny 1 i 2 (PS-1 i PS-2)
oraz MAPT (microtubule associated protein
tau). Myszy uczestniczą w testach behawioralnych, które oceniają ich zdolności do uczenia
się i pamięci. Do najczęściej wykorzystywanych
testów należą labirynt wodny Morrisa, labirynt
ramion promienistych, wodny labirynt ramion
promienistych, test biernego unikania, labirynt
Y-kszałtny, test rozpoznania przedmiotów,
klatka Skinnera i test warunkowania strachem
w badaniach pamięć.
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