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Model ultradźwiękowej komunikacji międzyosobniczej u szczurów i jego wykorzystanie 

w badaniu chorób mózgu 

Ważną rolę w ekspresji stanu emocjonalnego szczurów pełnią wokalizacje 

ultradźwiękowe (ultrasonic vocalizations, USV). U dorosłych osobników występują dwa 

podstawowe pasma USV: 22 kHz i 50 kHz, które pełnią istotną funkcję w komunikacji 

międzyosobniczej u szczurów. Pierwsze emitowane są w sytuacjach awersyjnych, drugie – 

apetytywnych. W rzeczywistości do USV należących do pasma 50 kHz zalicza się dźwięki z 

szerokiego zakresu częstotliwości (32 – 100 kHz). Dodawszy zmienny czas trwania wokalizacji 

i modulację emisji dźwięku, otrzymujemy rozmaitość form USV należących do tego pasma. W 

badaniu wzorców komunikacji międzyosobniczej szczurów zastosowałem paradygmat 

odpowiedzi szczurów na ultradźwięki odtwarzane z głośnika. 

Odtwarzałem szczurom stada Sprague-Dawley oraz Wistar pakiety ultradźwięków 

podobnie jak opisane przez Olszyński i wsp. 1. Z doświadczeń przeprowadzonych w naszym1 i 

innych laboratoriach2, 3 wiemy, że odtwarzanie USV z głośnika wywołuje u szczurów 

prospołeczne zachowania. W swoim doświadczeniu chciałem sprawdzić, czy intensywność 

(długość) sygnału USV i przerwa między jego kolejnymi powtórzeniami wpływa na własną 

odpowiedź ultradźwiękową szczurów. Odtwarzałem szczurom powtórzony dźwięk uznany 

przeze mnie jako typowy z pasma 50 kHz. Dobrałem trzy różne długości odtwarzania 

ultradźwięku: 1 raz, 5 razy oraz przez 5 sekund, po których następowała jedna z trzech 

możliwych przerw: 5 sekund, 30 sekund oraz 3 minuty. Otrzymałem przez to 9 kombinacji 

odtwarzanie-przerwa, które zaprezentowałem zwierzęciu 10 razy po sobie. W trakcie 

doświadczenia rejestrowałem odpowiedź ultradźwiękową szczurów. 

Badanie nagrań ultradźwiękowych jest procesem pracochłonnym wymagającym 

ręcznej analizy spektrogramów i dobrego obeznania z materiałem. Problemem jest mnogość 

form jakie mogą przyjmować USV. W zależności od zespołu badawczego różne właściwości 

dźwięków były brane pod uwagę przy grupowaniu je w klasy.4, 5 W otrzymanych przeze mnie 

nagraniach USV skategoryzowałem wokalizacje biorąc pod uwagę podstawowe cechy takie 

jak: częstotliwość, modulację i przebieg w czasie. Wykazało to dominację pewnych wzorców 

USV w odpowiedzi na odtwarzane dźwięki. Przyjrzenie się wpływom długości odtwarzanych 

ultradźwięków i przerw między nimi ujawniło, że długość interwałów pomiędzy kolejnymi 

bodźcami USV najbardziej wpływa na to, jak często szczur wokalizuje w trakcie 

doświadczenia. Efekt ten był dodatkowo wzmocniony przez czas trwania bodźca, owocując 

najsłabszą odpowiedzią w przypadku zestawienia 1 raz/ 3 minuty przerwy. 
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