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Streszczenie

Zaburzenia funkcji poznawczych występują w przebiegu wielu schorzeń. Postęp w ich farmakoterapii jest 
możliwy dzięki testom przedklinicznym prowadzonym na gryzoniach laboratoryjnych. Istotnym elementem 
tych doświadczeń jest właściwy dobór testu do badanego problemu. Dobrą ilustracją tego zagadnienia są 
inicjatywy prowadzone w obszarze zaburzeń poznawczych w schizofrenii, które mają na celu zwiększenie 
możliwości przełożenia wyników badań przedklinicznych na badania kliniczne u pacjentów. Kluczowym 
przedsięwzięciem projektu MATRICS (ang. Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in 
Schizophrenia) było stworzenie jednolitej baterii testów pozwalających na ocenę sprawności istotnych dla 
schizofrenii funkcji poznawczych ujętych w siedem domen, tj. pamięć operacyjna, uwaga, uczenie i pamięć 
słowna oraz wzrokowa, wnioskowanie i rozwiązywanie problemów, tempo procesów poznawczych, a także 
społeczne funkcje poznawcze. Natomiast dyskusje w ramach projektu CNTRICS (ang. Cognitive Neuroscien-
ce Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) pozwoliły na wyłonienie testów przedklinicz-
nych pozwalających na badanie tych obszarów poznawczych, których zaburzenia są charakterystyczne dla 
schizofrenii. Dużą uwagę przywiązano do tego, aby testy stosowane w modelach zwierzęcych stanowiły jak 
najbliższy odpowiednik stosowanych u ludzi testów neuropoznawczych. Procedury te zostaną pokrótce przed-
stawione w artykule. 

Abstract

Cognitive deficits can occur in the course of many diseases and conditions. Preclinical studies are an  
important step towards effective pharmacotherapy of these disturbances. The most urgent need of animal models 
of neuropsychiatric disorders is the choice of appropriate tests that would generate clinically relevant measure 
of cognition. Several activities have been initiated to reduce the translational gap between preclinical and 
clinical research in the development of cognitive enhancers for schizophrenia. The program called MATRICS 
(Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) identified seven cognitive  
domains that are primary deficient in schizophrenia (working memory, attention, visual and verbal learning and  
memory, speed of processing, reasoning and problem solving, and social cognition) and also proposed a bat-
tery of appropriate cognitive tests to be used in clinical assessments of potential cognitive enhancers. On 
the other hand, initiative CNTRICS (Cognitive Neuroscience Treatment Research to Improve Cognition in 
Schiozophrenia) provided a list of animal tasks that assess cognitive functions, known to be disrupted in  
schizophrenia, in a way analogous to human tests. These tasks will be reviewed in the current paper.
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Zaburzenia funkcji poznawczych towarzyszą za-
równo naturalnym procesom starzenia, jak i wystę-
pują w przebiegu wielu schorzeń [21]. Testy kogni-
tywne prowadzone na gryzoniach laboratoryjnych 
dostarczają nieocenionych informacji o regulacji 
złożonych funkcji poznawczych. Stanowią one tak-
że szeroką bazę wiedzy, istotną z punktu widzenia 
farmakoterapii chorób związanych z osłabieniem 
funkcji poznawczych. Ważnym elementem prowa-
dzonych doświadczeń, jest jednak właściwy dobór 
testu do badanego problemu. Dobrą ilustracją tego 
zagadnienia są inicjatywy prowadzone w obszarze 
zburzeń poznawczych w schizofrenii, które mają na 
celu zwiększenie możliwości przełożenia wyników 
badań przedklinicznych na badania kliniczne u pa-
cjentów [17;23;29;31].

Prócz objawów tak zwanych „pozytywnych”, tj. 
wytwórczych (np. halucynacje i urojenia) i negatyw-
nych (np. anhedonia, tj. utrata zdolności odczuwania 
przyjemności, oraz wycofanie społeczne), zaburzenia 
funkcji poznawczych stanowią istotną cechę schizo-
frenii [9]. Mogą one pojawiać się już przed pierw-
szym epizodem choroby, obserwowane są przez 
cały okres jej trwania i utrzymują się nawet w okre-
sie remisji. Dysfunkcje poznawcze (szczególnie te 
związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem kory 
przedczołowej) mogą stanowić neuropsychologiczny 
wskaźnik predyspozycji do zachorowania. Od stanu 
funkcji poznawczych zależy w dużym stopniu funk-
cjonowanie psychospołeczne chorego.

Schizofrenia nie bez powodu została określona 
już w 1893 przez Kraepelina jako dementia pra-
ecox, czyli otępienie wczesne [16]. Pomimo że za-
burzenia procesów poznawczych zastały ujęte już  
w pierwszych opisach obrazu klinicznego schizofre-
nii, deficyty te przez długi czas były uważane za wtórne  
w stosunku do objawów psychotycznych. Obecnie 
zaliczane są one do jej osiowych objawów. 

Stosowane obecnie metody leczenia farmako-
logicznego schizofrenii umożliwiają ustąpienie 
objawów psychotycznych. Ich skuteczność w za-
kresie poprawy funkcjonowania poznawczego 
jest jednak ciągle niewystarczająca [13]. Z uwagi 
na znaczenie problemu podjęta została inicjatywa  
MATRICS (ang. Measurement and Treatment Research 
to Improve Cognition in Schizophrenia), poświęcona  
w całości zagadnieniu dysfunkcji poznawczych  
w schizofrenii [20]. Jej kluczowym przedsięwzięciem 
było stworzenie jednolitej baterii testów MCCB (ang. 
MATRICS Consensus Cognitive Battery) pozwalają-
cych na ocenę sprawności istotnych dla schizofrenii 
obszarów poznawczych ujętych w siedem domen, 
tj. pamięć operacyjna, uwaga, uczenie i pamięć słowna 

oraz wzrokowa, wnioskowanie i rozwiązywanie pro-
blemów, tempo procesów poznawczych, a także spo-
łeczne funkcje poznawcze [15]. Inicjatywa MATRICS, 
skupiona na klinicznej ocenie farmakoterapii zaburzeń 
kognitywnych, nie poświęciła wiele miejsca zagadnie-
niom związanym z badaniami przedklinicznymi. Tym 
niemniej podjęte zostały próby „dopasowania” metod 
oceny funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych 
do testów ujętych w baterii MCCB [31]. 

Inna bateria testów oceniających funkcje poznaw-
cze w schizofrenii została stworzona przez naukow-
ców z Uniwersytetu w Cambridge i funkcjonuje pod 
nazwą CANTAB (ang. Cambridge Neuropsychologi-
cal Test Automated Battery). Ten zestaw to kompute-
rowe testy wykonywane z użyciem ekranów dotyko-
wych [2]. Co istotne, w przypadku baterii CANTAB 
uwzględniono także analogię pomiędzy badaniami 
klinicznymi a oceną funkcji poznawczych w mode-
lach zwierzęcych. Dlatego też testy CANTAB zosta-
ły zaprogramowane tak, aby posiadać także swoje 
przedkliniczne odpowiedniki. 

Najistotniejszą inicjatywą z punktu widzenia badań 
na modelach zwierzęcych jest CNTRICS (ang. Co-
gnitive Neuroscience Treatment Research to Improve 
Cognition in Schizophrenia). Dyskusje toczone w ra-
mach tego projektu pozwoliły na wyłonienie testów 
przedklinicznych przeprowadzanych na zwierzętach, 
najczęściej na drobnych gryzoniach laboratoryjnych, 
pozwalających na badanie tych obszarów poznaw-
czych, których zaburzenia są charakterystyczne dla 
schizofrenii [23]. Dużą uwagę przywiązano do tego, 
aby testy stosowane w modelach zwierzęcych stano-
wiły jak najbliższy odpowiednik stosowanych u lu-
dzi testów neuropoznawczych. Procedury te zostaną 
pokrótce przedstawione w następnej części artykułu. 

Ocena procesów uwagi

Zaburzenia uwagi stanowią istotną cechę w ob-
razie klinicznym schizofrenii. Chorzy wykazują 
między innymi zaburzenia ciągłości uwagi w tzw. 
teście ciągłego wykonywania (ang. Continous Per-
formance Task, CPT). Ten test ocenia zdolność oso-
by badanej do reakcji na istotne bodźce. W wersji 
„identycznych par” testu CPT badany musi nacisnąć 
guzik w odpowiedzi na pojawienie się kolejno po so-
bie tych samych liczb [15]. Pomiar procesów uwagi 
jest także możliwy u gryzoni [18]. Jednym z szeroko 
stosowanych testów, który uzyskał także rekomen-
dację inicjatywy CNTRICS, jest opracowany przez 
Carli i Robbinsa odpowiednik testu CPT, czyli tzw. 
test 5-CSRTT (ang, 5-Choice Serial Reaction Time 
Task) [1;18]. Badania przeprowadza się w klatkach 
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instrumentalnych posiadających na jednej ze ścian 
pięć otworów (Ryc. 1). Zwierzęta muszą skojarzyć 
zaglądnięcie do otworu z uruchomieniem podajnika z 
pokarmem. Tylko zaglądnięcie do otworu, w którym 
zaświeciło się światło (bodziec świetlny trwający 
0,5–1 s) powoduje uzyskanie nagrody pokarmowej. 
Sprawność odpowiedzi wymaga utrzymania ciągło-
ści uwagi w trakcie trwania całej sesji. Badana jest tu 
także selektywność uwagi, czyli zdolności koncentra-
cji na jednym aspekcie otoczenia (tj. układzie pięciu 
otworów) oraz podzielność uwagi, która wiąże się  
z koniecznością monitorowania 5 otworów równo-
cześnie.  

Parametry mierzone w czasie sesji obejmują między 
innymi: liczbę prawidłowych odpowiedzi oraz liczbę 
błędów. Na tej podstawie określana jest poprawność 
odpowiedzi. Czas (latencja) pomiędzy pojawieniem 
się bodźca świetlnego a udzieleniem poprawnej od-
powiedzi uznawany jest za wskaźnik tempa procesów 
poznawczych. Natomiast czas jaki upływa pomiędzy 
udzieleniem poprawnej odpowiedzi a odebraniem 
nagrody z magazynu z pokarmem stanowi indeks 
motywacji pokarmowej. Istotnym parametrem są 
również odpowiedzi przedwczesne („zaglądnięcia” 
do otworów wykonane przed pojawieniem się bodź-
ca świetlnego), będące miarą impulsywności. Test 
5-CSRTT jest szeroko stosowaną procedurą o dobrze 
scharakteryzowanym podłożu neuroanatomicznym  
i neurochemicznym [1;18]. Wprowadzane są też jego 
modyfikacje mające na celu zwiększenie analogii do 
klinicznego testu CPT, jak np. ostatnio zaproponowa-
na przez Younga wersja 5C-CPT (ang. 5 Choice-Con-
tinuous Performance Test)[30].

Pamięć robocza

Pamięć robocza może być rozumiana jako tym-
czasowy magazyn informacji. Krótkotrwałe prze-
chowywanie pojedynczej informacji jest badane  
u ludzi w testach, takich jak wersja par AX testu  

ciągłego wykonywania (AX-CPT) czy też test wzo-
rów kropek (ang. Dot Pattern Expectancy; DPX).  
W teście AX-CPT badany musi poprawnie zareagować 
na pojawienie się na ekranie litery X (ale nie Y) tylko  
w tym przypadku, gdy w poprzedniej próbie na ekra-
nie wyświetlona była litera A (ale nie B). Do badania 
pamięci operacyjnej w warunkach laboratoryjnych 
często wykorzystywana jest naturalna tendencja gry-
zoni do alternacji, czyli dokonywanie naprzemien-
nych wyborów pomiędzy ramionami labiryntu T albo 
Y [14]. Uważa się, że testy oparte o pomiary alterna-
cji oceniają pamięć krótkotrwałą, gdyż zwierze musi 
pamiętać swoją wstępną odpowiedź, aby w kolejnej 
próbie dokonać alternatywnego wyboru. Na podob-
nej zasadzie oparty jest cały szereg procedur służą-
cych ocenie pamięci roboczej, które w literaturze po-
jawiają się pod zbiorczą nazwą testów „opóźnionego 
wyboru odwrotnego do wstępnej pozycji” (ang. De-
layed Non-Matching To Position; DNMTP) [7]. Te-
sty te zazwyczaj przeprowadzane są w różnego typu 
labiryntach (Ryc. 2) bądź klatkach instrumentalnych. 
Przykładem może być test instrumentalny, podczas 
którego szczurowi prezentowana jest jedna dźwignia 
(np. lewa), a jej naciśnięcie powoduje dostarczenie 
nagrody. Podczas drugiej próby w klatce zostają wy-
sunięte dwie dźwignie (prawa i lewa), a uzyskanie na-
grody wymaga naciśnięcia dźwigni przeciwnej do tej 
z pierwszej próby (tj. w tym przypadku prawej). Czę-
sto stosowaną procedurą jest także test ośmioramien-
nego labiryntu promienistego. W jego podstawowej 
wersji mierzy się zdolność zwierzęcia do unikania 
ponownych wizyt w tych ramionach labiryntu, z któ-
rych nagroda została już przez nie uprzednio zabrana.

Dyskusje prowadzone w ramach inicjatywy CNTRICS 
zwróciły jednak uwagę na fakt, że testy stosowane  
w baterii MCCB oceniają przed wszystkim pojemność 

Ryc. 1. Klatka instrumentalna do pomiaru procesów uwagi (5-CSRTT) 
u szczurów.

Ryc. 2. Schematy labiryntu T (a), labiryntu Y (b) i ośmioramiennego la-
biryntu promienistego (c).
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pamięci roboczej, czyli ilości informacji, jaka może 
być jednocześnie przechowywanych w jej zasobach [7]. 

Sprawność ta może być także mierzona u gryzo-
ni w rekomendowanym przez CNTRICS teście OST 
(ang. Odour Span Task). W tym teście opracowanym 
przez Dudchenko zwierzę musi zlokalizować nagrodę 
ukrytą w miseczce oznaczonej danym zapachem [8]. 
W każdej kolejnej próbie dodawana jest kolejna mi-
seczka oznaczona nowym zapachem; szczur jest na-
gradzany za zlokalizowanie nowo dodanej miseczki. 
Liczba zapamiętanych przez zwierzę zapachów (tj. 
liczba kolejnych prawidłowo wykonanych prób) sta-
nowi wskaźnik pojemności pamięci roboczej (ang. 
span). Opracowana została także wersja testu badająca 
pojemność przestrzennej pamięci roboczej, w której 
zwierze musi zapamiętać lokalizację miseczek [8].

Uczenie i pamięć wzrokowa

Do oceny pamięci wzrokowej w baterii MCCB 
został wybrany test pamięci wzrokowo-przestrzen-
nej (ang. Brief Visuospatial Memory Test—Revised; 
BVMT-R), który polega na odtwarzaniu przez ba-
danego 6 figur geometrycznych z pamięci po ich 
uprzedniej 10-sekundowej prezentacji [15]. Zwierzę-
cym odpowiednikiem tego testu jest test rozpoznawa-
nia nowego obiektu (ang. Novel Object Recognition 
Task; NOR; nazywany również Spontaneous Object 
Recognition; SOR) [11]. Jest on oparty na wrodzo-
nym repertuarze zachowań gryzoni, tj. naturalnej ten-
dencji do eksploracji napotkanych obiektów. Podczas 
pierwszej próby prezentowane są dwa jednakowe 
przedmioty (Ryc. 3). Podczas drugiej próby jeden  
z obiektów zastąpiony zostaje nowym. Na podsta-

wie czasu, jaki szczur (lub mysz) spędza eksploru-
jąc nowy obiekt w stosunku do obiektu prezento-
wanego już uprzednio, można wyznaczyć indeks 
dyskryminacji, który stanowi wskaźnik pamięci  
w tym teście.

Test rozpoznawania nowego obiektu jest jednym  
z najczęściej stosowanych testów kognitywnych  
u gryzoni laboratoryjnych [19]. Wprowadzane są 
również jego modyfikacje, polegające np. na bada-
niu czasowych zależności pomiędzy pamięcią o ba-
danych obiektach (ang. Temporal Order Recognition 
Task). W innym wariancie testu NOR uwzględnia 
została zależność pomiędzy obiektem a kontekstem 
(czyli otoczeniem), w jakim jest on prezentowany 
(ang. Object in Context Recognition Task). Testem 
jaki uzyskał rekomendację CNTRICS w zakresie 
badania epizodycznej pamięci wzrokowej jest instru-
mentalna procedura oparta o uczenie asocjacji pomię-
dzy obiektem a jego lokalizacją [4]. Test ten jest przy-
kładem zastosowanie ekranów dotykowych i zostanie 
on omówiony w końcowym rozdziale poświęconym 
rozwojowi tej techniki.

Ocena funkcji wykonawczych

Funkcje wykonawcze obejmują kontrolę różnych 
aspektów procesów poznawczych. Umożliwiają one 
planowanie i rozwiązywanie złożonych problemów, 
a także adaptację do zmieniających się warunków 
otoczenia [24]. Istotną funkcją jest elastyczność po-
znawcza rozumiana jako umiejętność dostosowy-
wania swojego zachowania do zmieniających się 
wymogów sytuacji. Do oceny tej sprawności u ludzi 
służy test sortowania kart Wisconsin (ang. Wisconsin 
Card Sorting Test, WCST) oraz jego zdekomponowa-
na wersja, czyli opracowany przez Roberts test ID/
ED (ang. Intradimensional/Extradimensional shift) 
[26]. Wchodzący w skład baterii testów CANTAB 
test ID/ED posiada swój przedkliniczny odpowied-
nik pozwalający na ocenę elastyczności poznawczej  
u gryzoni laboratoryjnych. Jest nim opracowany 
przez Birell i Brown test przełączania uwagi (ang. At-
tentional Set-Shifting Task; ASST) [3]. Test ten jest 
rekomendowany przez CNTRICS jako narzędzie do 
badania funkcji wykonawczych [12]. 

W teście ASST szczur musi zlokalizować nagrodę 
znajdującą się w jednej z dwóch miseczek poprzez 
rozróżnienie zapachów, którymi oznaczone są mi-
seczki lub rodzajów materiałów, pod którymi ukryta 
jest nagroda (Ryc. 4) [25]. We właściwej części testu 
zwierzę poddawane jest serii zadań, analogicznej do 
tej stosowanej w klinicznym teście ID/ED. Początko-
we kryterium wyboru może przykładowo stanowić 
zapach, tj. miseczki oznaczone są dwoma różnymi 
zapachami stanowiącymi odpowiednio bodziec po-
zytywny i negatywny. Miseczki wypełnione są tak-
że dwoma różnymi rodzajami materiałów, które nie 
są istotne dla lokalizacji nagrody. W fazie zwanej 

Ryc. 3. Schemat testu rozpoznawania nowego obiektu (NOR).
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pomiędzywymiarowym przełączeniem uwagi (ang. 
Extradimensional Set-Shifting; ED) dochodzi do 
zmiany reguł wyboru: już nie zapach, lecz rodzaj 
materiału decyduje o lokalizacji nagrody. Etap ten, 
będący najistotniejszym elementem testu, stanowi 
wskaźnik elastyczności poznawczej. 

Sprawność pomiędzywymiarowego przełącze-
nia uwagi, zarówno u szczurów, myszy, małp, jak  
i u człowieka, zależy od poprawnego funkcjonowania 
kory przedczołowej. Sugeruje to możliwości przeło-
żenia wyników uzyskanych w teście ASST na bada-
nia kliniczne u pacjentów [6].

Pamięć społeczna

Społeczne funkcje poznawcze (ang. social cogni-
tion; tłumaczone także jako „poznanie społeczne” 
lub „kompetencje społeczne”) można również badać 
w testach neurokognitywnych u ludzi. Prostym przy-
kładem może być ocena umiejętności rozpoznawa-
nia emocji wyrażanych za pomocą mimiki. W teście 
rozpoznawania emocji (ang. Emotion Recognition 
Test; ERT) badanym przedstawiane są zdjęcia osób, 
które mimiką wyrażają podstawowe emocje, takie 
jak szczęście, smutek, strach, gniew, wstręt, złość  
i zaskoczenie. Badany odpowiada, jaką emocję wyra-
ża przedstawiona na zdjęciu twarz. Tego typu badania 
oczywiście nie są możliwe u gryzoni laboratoryjnych. 
Należy jednak pamiętać, że także dla gryzoni, które 
w naturalnych warunkach tworzą stada, zachowania 
społeczne odzwierciedlają najistotniejszą z punktu 
widzenia gatunku sferę życia. Zachowania społecz-
ne można badać w spopularyzowanym przez Sams-
-Dodda teście interakcji społecznych (ang. Social In-
teraction Test, SI), w którym obserwuje się repertuar 

zachowań pary nieznanych sobie zwierząt [27]. 
Test SI znajduje szerokie zastosowanie w „modelo-
waniu” objawów negatywnych schizofrenii, takich 
jak asocjalność czy wycofanie społeczne [28]. Test 
SI nie ocenia co prawda funkcji poznawczych, tym 
niemniej pozwala on na poznanie i zrozumienie pod-
stawowych mechanizmów zachowań społecznych  
u gryzoni laboratoryjnych.

Ocenę pamięci społecznej można natomiast do-
konać u szczurów w teście rozpoznawania socjal-
nego (ang. social recognition), w którym dorosłemu 
szczurowi prezentowany jest młody osobnik w trak-
cie dwóch prób oddzielonych odstępem czasowym  
(Ryc. 5a). Początkowe zainteresowani szczura młod-
szym kolegą ulega osłabieniu podczas drugiej pre-

zentacji. W drugim wariancie testu, nazywanym roz-
różnianiem społecznym (ang. social discrimination), 
podczas drugiej próby dodawany jest nowy młody 
osobnik (Ryc. 5b) [10]. Naturalna tendencja do pre-
ferowania nowości powoduje, że dorosły szczur po-
święca więcej zainteresowania nowemu osobniko-
wi niż temu poznanemu w pierwszej próbie (czyli  

Ryc. 5. Schemat testu rozpoznawania socjalnego (ang. social recognition; 
a) i rozróżniania socjalnego (ang. social discrimination; b).

Ryc. 4. Aparat do testu przełączania uwagi (ASST).
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prawidłowo rozróżnia młode szczury). Rekomen-
dację CNTRICS uzyskał także stosunkowo nowy 
dwuetapowy test, pozwalający na badanie zarówno 
socjalności, jak i preferencji do nowego osobnika  
u gryzoni (ang. sociability and social novelty preferen-
ce) [22]. Aparat do testu składa się z dwóch pomiesz-
czeń; w jednym z nich umieszczona jest mała klatka 
ze szczurem, podczas gdy drugi przedział zawiera pu-
stą klatkę. Na podstawie różnic w czasie przebywania 
w przedziale zawierającym klatkę ze szczurem  
w porównaniu do przedziału z pustą klatką określana 
jest socjalność badanego zwierzęcia. W drugim eta-
pie w miejsce pustej klatki prezentowana jest klatka 
z nowym osobnikiem. Współczynnik dyskryminacji, 
oparty o różnice w czasie przebywania w przedziale  
z nowym szczurem w stosunku do przedziału z osob- 
nikiem prezentowanym już uprzednio, stanowi 
wskaźnik pamięci społecznej.

Zastosowanie technik „ekranów dotykowych”

Stosunkowo nowatorską techniką jest opracowana 
przez Busseya i Saksidę metoda oparta o zastosowa-
nie ekranów dotykowych u gryzoni [5]. Odpowiedź 
w tym teście, polegająca na dotknięciu przez szczura 
czy mysz ekranu, stanowi reakcję analogiczną do tej 
badanej w testach u ludzi. Ta analogia niewątpliwie 
zwiększa możliwość przeniesienie wyników badań 
doświadczalnych na zwierzętach do klinik. Zaletą 
tej techniki jest też możliwość elastycznego doboru 
różnego typu ekranów, co pozwala na badanie róż-
nych procesów kognitywnych w tym samym układzie  
eksperymentalnym. Jak dotychczasowe metody, ta tak-
że została wykorzystana do opracowania kilku testów. 

Oprócz prostego pomiaru zdolności rozróżniania 
przedstawianych kształtów (visual discrimination), 
ekrany dotykowe wykorzystywane są do oceny pamię-
ci operacyjnej czy też procesów uwagi. Przykładem 
może być też uczenie asocjacji pomiędzy przedmiotem  
a jego lokalizacją. Test ten nazwany PAL (ang. Ob-
ject-Place Paired-Associate Learning) jest bliskim 
odpowiednikiem występującego pod tą samą nazwą 
testu służącego do oceny uczenia i pamięci wzrokowej  
w baterii CANTAB [4]. W przedklinicznym teście 
PAL zwierzęciu prezentowane są trzy obrazki (kształ-
ty) w trzech różnych lokalizacjach. Szczur lub mysz 
musi nauczyć się, jaka lokalizacja odpowiada każ-
demu z kształtów. Odpowiedź polega na dotknięciu 
przez zwierzę obrazka na ekranie. Prawidłowe rozpo-
znanie kształtu powoduje uzyskanie nagrody pokar-
mowej. Podczas testu prezentowane są dwa kształty: 
jeden w prawidłowej a drugi w błędnej lokalizacji. 
Zwierze musi „wybrać” obrazek o prawidłowej loka-
lizacji. 

Podsumowanie

Nauka dysponuje wieloma testami behawioral-
nymi, zarówno o dobrze ugruntowanej historii, jak  
i nowoczesnymi technikami, pozwalającymi na oce-
nę funkcji poznawczych u gryzoni laboratoryjnych. 
Opracowanie procedur opartych o ekrany dotykowe 
jest niewątpliwie przykładem postępu w badaniach 
funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych. Ko-
lejne lata pokażą, czy rozwój tej metody okaże się 
także przełomowy w poszukiwaniu nowych farmako-
terapii zaburzeń kognitywnych.
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