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Bevezetés 

A depresszió magas prevalenciájú, heterogén tünetekkel jellemezhet  betegség. Etiológiája és 

patofiziológiája nagyrészt feltáratlan, ezért állatkísérletes modellezése is nehéz. A jelenleg 

használatos modellek többsége stresszalapú, mert feltételezzük, hogy a stressz és a depresszió 

között ok-okozati összefüggés van. Ezt a feltételezést a szorongásos zavarok és a depresszió 

gyakori komorbiditása is meger síti. A kevert szorongás-depresszió zavar fogalmának 

bevezetésén kívül egyes szerz k feltételezik, hogy szorongás és depresszió kapcsolata 

szekvenciális jelleg : a magas szorongási szint a depresszió rizikófaktora lehet (Anisman és 

Zacharko 1982, Brown 1993). 

A krónikus enyhe stressz (CMS) patkányokban rontja a jutalmazó rendszer szenzitivitását, így 

például az állatok kevesebbet isznak az általuk kedvelt édes íz  cukoroldatból (Willner és 

mtsai 1987). A krónikus enyhe stressz hatására nemcsak az édes íz iránti preferencia 

csökkent, de romlott az állatok asszociációs képessége olyan helyzetekben, amikor a helyet 

valamilyen jutalommal kellett társítani (Benelli és mtsai 1999, D’Aquila és mtsai 1997, 

Valverde és mtsai 1997). Az averzív helykondicionálásra nem volt hatással (Papp 1996). A 

jutalom iránti csökkent reakciót Willner és munkatársai az anhedónia, a humán depresszió 

egyik vezet  tünete megfel jének tekintették (Willner és mtsai 1987). Mivel a stressz szerepet 

játszhat a depresszió kialakulásában (Lloyd 1980, Anisman és Zacharko 1982), a CMS modell 

megfelel  konstruktív validitással bír. 

A CMS számos fiziológiai és viselkedési változást okozhat. Porond tesztben csökkent (Gorka 

és mtsai 1996, Grippo és mtsai 2003) és fokozódó aktivitást is leírtak (Harris és mtsai 1997, 

Gronli és mtsai 2005, Mineur és mtsai 2006). Több kutatócsoport is a depressziószer  állapot 

jelének tekintette, hogy CMS hatására az egerek sz rzetének állapota romlott, ezt a hatást 

azonban ellensúlyozni lehetett krónikus antidepresszáns kezeléssel (Griebel és mtsai 2002, 

Pothion és mtsai 2004). Megfigyelték az alvási mintázat megváltozását, pl. a REM-alvás 

meghosszabbodását, az alvás töredezettebbé válását (Gronli és mtsai 2004). A cirkadián 

ritmus fáziseltolódása (Gorka és mtsai 1996), a szexuális funkciók károsodása és az agresszió 

csökkenése is jellemz  a CMS után (Pardon és mtsai 2000, Gambarana és mtsai 2001). 

Depressziós betegekre jellemz  lehet a kognitív funkciók romlása, amit szintén megfigyeltek 

krónikus enyhe stressznek kitett egereken (Song és mtsai 2006). Számos neurokémiai változás 

figyelhet  meg a CMS eredményeként mind egereken, mind patkányokon (Bekris és mtsai 



2005, Song és mtsai 2006, Gronli és mtsai 2007). A felsorolt adatok alátámasztják a modell 

tüneti validitását. 

A legtöbb neurokémiai és viselkedésváltozás visszafordítható klinikailag hatékony 

antidepresszánsok krónikus adagolásával, míg az akut kezelés erre nem képes (Moreau és 

mtsai 1993, Papp és mtsai 1996, Sluzewska és Szczawinska 1996, Millan és mtsai 2001). A 

nem antidepresszáns hatású anyagok nem hatékonyak a modellben (Willner 2005), ami azt 

jelzi, hogy a prediktív validitás is megfelel . 

Több kutatócsoport is vizsgálta a CMS hatását a szorongásszer  viselkedésre, hiszen a 

szorongás fontos jellemz je lehet a depressziónak. Az eredmények azonban meglehet sen 

ellentmondásosak. A szorongás fokozódásáról (Griebel és mtsai 2002, Maslova és mtsai 

2002) és csökkenésér l (D’Aquila és mtsai 1994, Kopp és mtsai 1999, Ducottet és mtsai 

2003) is vannak adatok.  

Célkit zések 

− A CMS modell konstruktív validitását szerettük volna javítani néhány, az irodalomban 

elfogadott elvek szerinti módosítással. A módosított procedúrát a cukorfogyasztás 

monitorozásával validáltuk. 

− Különböz  tesztekben vizsgáltuk, hogy változik-e a patkányok viselkedése CMS 

hatására. 

− Vizsgáltuk, hogy van-e olyan viselkedés, amelynek változása összefügg a hedonikus 

értékeléssel, vagyis depressziószer  tünetként értelmezhet . 

− Vizsgáltuk, hogy mennyire tartósak a CMS hatására kialakuló viselkedésváltozások. 

− Vizsgáltuk, hogy hogyan befolyásolja a CMS hatására kialakult 

viselkedésváltozásokat krónikus fluoxetin és akut diazepam kezelés. 

− Vizsgáltuk, hogy változik-e a zsigeri érzettársítás a CMS hatására. 

Alkalmazott módszerek 

A kísérleteket 190-200, illetve 240-260 g tömeg , hím Wistar patkányokon végeztük. 

A krónikus enyhe stressz során napi 2-3 nem fájdalmas, önmagában viselkedésváltozást nem 

okozó stresszort alkalmaztunk. Éheztetés és szomjaztatás nem szerepelt a protokollban. 



A hedonikus értékelést rövid deprivációt követ  kétpalackos itatási teszttel vizsgáltuk. 

A viselkedésváltozásokat emelt keresztlabirintus (Pellow és mtsai 1985), er ltetett úszás 

(Porsolt és mtsai 1978), szociális elkerülés (Haller és Bakos 2002) és grooming tesztben 

vizsgáltuk a stresszt követ en különböz  id pontokban. 

A zsigeri érzettársítás változásának vizsgálatához kétpalackos preferencia tesztet végeztünk, 

illetve vizsgáltuk a patkányok ivási viselkedésének id beli alakulását. A krónikus enyhe 

stressz ideje alatt megpróbáltuk kiépíteni a szatiációs diszkomfort és egy korábban semleges 

íz asszociációját. Az érzettársítást egypalackos és kétpalackos ivási tesztekben vizsgáltuk. 

Eredmények 

− A módosított protokoll hatására a CMS állatok abszolút cukorfogyasztása és 

cukorpreferenciája csökkent a kontrolléhoz és saját alap cukorfogyasztásukhoz és 

cukorpreferenciájukhoz képest. 

− A CMS hatására az állatok súlygyarapodása lelassult. 

− A CMS állatok „anxiolitikus-szer ” viselkedést mutattak az emelt keresztlabirintus 

tesztben. 

− A Porsolt tesztben a CMS állatok kevésbé voltak aktívak, mint a kontrollok. 

− A szociális elkerülés tesztben a CMS állatok visszahúzódóbbak voltak, mint a 

kontrollok. 

− A grooming tesztben a CMS állatok szorongásszer  viselkedést mutattak. 

− A szociális elkerülés tesztben mért viselkedés és a hedonikus értékelés között 

szignifikáns pozitív korrelációt mutattunk ki. A többi viselkedésváltozás és a 

hedonikus értékelés között nem volt ilyen összefüggés. 

− A CMS hatása a szociális elkerülés tesztben még 21 nappal a stressz után is mérhet , a 

grooming viselkedésben 10 nap után még megfigyelhet  különbség CMS és kontroll 

állatok között, de a 21. napra a viselkedés normalizálódik. 

− Az emelt keresztlabirintus és a Porsolt tesztekben nem tudtuk megbízhatóan vizsgálni 

a rehabilitáció hatását, valószín leg azért, mert ezekben a tesztekben mind a kontroll, 

mind a CMS csoportok nagyon különböz  értékeket vehetnek fel.  

− A fluoxetin antidepresszáns hatása a szociális elkerülés és a Porsolt tesztekben volt 

kimutatható. A CMS hatására megváltozott viselkedésre a diazepam a szociális 

elkerülés és a grooming tesztben gyakorolt hatást. 



− Sem a kontroll, sem a CMS csoportban nem alakult ki érzettársítás a szatiációs 

diszkomfort és az adagolt íz között. A CMS csoporton belül anhedonikusnak tekintett 

állatokban kétpalackos módszerrel kimutatható volt a negatív alliesztézia. 

Következtetések 

− A módosított CMS protokoll ugyanúgy alkalmas anhedónia kiváltására, mint az 

eredeti módszer. Az anhedónia kialakulásához nem szükséges táplálék- és 

folyadékmegvonás. 

− A cukorpreferencia alkalmasabb mér száma lehet a hedonikus értékelés változásának, 

mint az abszolút cukorfogyasztás. 

− Módszerünk már egy hét után is a hedonikus érték csökkenését eredményezte, de a 

stabil hatás érdekében a három hetes stresszelést tartjuk optimálisnak. 

− Els ként állapítottuk meg, hogy a hedonikus értékelés változása pozitív korrelációt 

mutat a szociális elkerülés tesztben megfigyelhet  változással, azaz az az állat, 

amelyiknek hedonikus értékelése romlott a CMS következtében, visszahúzódóbb 

viselkedést mutatott szociális helyzetben. Ennek alapján azt gondoljuk, hogy a 

szociális elkerülés depressziószer  tünet lehet patkányban, legalábbis a krónikus 

enyhe stresszt követ en. Ez a feltételezés összhangban van a humán betegségben 

megfigyelhet  viselkedéssel. 

− A többi viselkedéselem és a hedonikus értékelés között nem volt szignifikáns 

korreláció, vagyis nem bizonyítható (de természetesen nem is cáfolható), hogy ezek 

változása a depressziós állapot kialakulását jelezné. 

− A krónikus enyhe stressz hatása id tartamát tekintve is eltér  a vizsgált tesztekben. Az 

eredmények alapján a szociális elkerülés teszt és a grooming teszt megbízhatóbban 

méri a krónikus enyhe stressz viselkedési kimeneteit, mint az emelt keresztlabirintus 

vagy a Porsolt teszt.  Az utóbbi két tesztben valószín leg nem olyan er teljes a CMS 

hatása, mint a szociális elkerülés és a grooming tesztben, ráadásul az egyedek 

viselkedése is nagyobb varianciát mutatott. A szociális elkerülés tesztben megfigyelt 



tartós hatás ismét meger síti a depresszió és a szociális deficitek közötti kapcsolat 

kutatásának fontosságát. 

− A krónikus enyhe stressz után szociális elkerülés tesztben és Porsolt tesztben 

valószín leg vizsgálhatóak antidepresszáns hatású anyagok, míg a többi 

viselkedésteszt erre kevésbé t nik alkalmasnak. Természetesen ennek eldöntéséhez 

további vizsgálatok szükségesek. 

− Az itatásos kísérletekben megfigyeltük, hogy az anhedonikussá váló állatok hasonló 

viselkedést mutattak, mint az izoláltan, ingerszegény környezetben tartott állatok. Ezt 

a jelenséget értékelhetjük a szociális deficit és a depresszió összefüggésének újabb 

jeleként. 

− Az itatásos kísérletek eredménye szerint az anhedonikussá váló állatok érzettársítása 

megváltozott. Ennek alapján elképzelhet nek tartjuk, hogy a kés bbiekben 

kifejleszthet  lesz egy olyan állatkísérletes modell, amellyel a depressziót, depresszív 

hangulatot kísér  nemspecifikus tüneteket is vizsgálni lehet. 
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