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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

2-AG, 2-Arachidonoylglycerol, (magyar neve:) 2-Arachidonoilglicerol; 

AcbC, nucleus accumbens, core; 

AcbSh, nucleus accumbens, shell; 

ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenokortikotróp hormon; 

CB1, cannabinoid receptor type 1, 1-es típusú kannabinoid receptor; 

CRH, corticotropin-releasing hormone, kortikotróp hormon; 

DGL-, diacylglycerol lipase-α, diacil-glicerol-lipáz-alfa 

DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition, Mentális 

Betegségek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvének IV. kiadása; 

GABA, (-) gamma-aminobutyric acid, -amino-vajsav; 

GR, glucocorticoid receptor, glükokortikoid receptor;  

HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg 

tengely; 

MR, mineralocorticoid receptor, mineralokortikoid receptor; 

nAcb, nucleus accumbens; 

nPV, nucleus paraventricularis; 

O-3841, oktadek-9-énsav-1-metoximetil-2-(fluoro-metil-foszfinoiloxi)-etil észter; 

PFC, prefrontal cortex; prefrontális kéreg 

POMC, pro-opiomelanocortin, pro-opiomelanokortin; 

PTSD, post-traumatic stress disorder, poszt-traumás stressz zavar; 

THC, delta-9-tetrahydrocannabinol, tetrahidro-kannabinol; 

VTA, ventral tegmental area; ventrális tegmentális area 

 

 

 

 

 

 
Megjegyzés: A disszertáció szövegében a szerző törekedett arra, hogy az agyterületek megnevezésére az 

orvosi szakszótár által közölt kifejezéseket használja. Röviditések, receptorok és egyéb molekulák 

esetében viszont a magyar nevezéktant, de a nemzetközi szakirodalomnak megfelelő rövidítéseket 

alkalmazta. 
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2. BEVEZETÉS 

Kessler és munkatársai (2005) egy majdnem 10000 fős populáción vizsgálták a 

különböző mentális zavarok előfordulását. Eredményeik azt mutatták, hogy a 

leggyakrabban előforduló mentális zavar a szorongás, mely az emberek több mint 18 %-

ánál volt kimutatható. S ennek is majdnem negyede (22,8 %) vált a későbbiekben súlyos 

kimenetelűvé. A szorongás egy stresszel összefüggésbe hozható kórkép, melyhez a 

félelem állandósulása vezet. Önmagában egy evolúciósan hasznos jelenség, hiszen 

segítségével elkerülhető egy esetleges veszély, melyről konkrét tudomásunk nincs, 

bekövetkezésére viszont potenciális esély van. Ha azonban a szorongást okozó stressz 

túl erős vagy hosszú ideig áll fenn, már szorongásos zavar alakulhat ki. A szervezetben 

stressz hatására megemelkedik a glükokortikoid szint, mely a hypothalamus-

hypophysis-mellékvesekéreg-tengely (HPA-tengely) működésének eredménye. Mivel a 

szorongásos zavar stressz hatására kialakuló kórkép, kísérő tünete lehetne az emelkedett 

glükokortikoid szint. A többféle szorongásos zavar hátterében álló HPA-tengely válasz 

azonban nem mutat ilyen egységes képet. Az eltérő hormonális válaszok talán abból 

fakadhatnak, hogy szorongásos zavarok kialakulásához számos stressztípus vezethet. 

Munkánk első felében azt vizsgáltuk kísérleti állatmodelleken, hogy egy adott stressz 

által kiváltott szorongás állandóan jelen lévő állapot-e, vagy csak bizonyos 

élthelyzetekben, kihívás-helyzetekben mutatkozik-e meg. Továbbá azt, hogy e 

szorongásos tünetek mellé milyen HPA-tengely válasz társul. 

A vietnámi háború óta fokozott figyelmet fordítanak egy bizonyos szorongásos 

zavar, a poszt-traumás stressz zavar (PTSD) megismerésére és vizsgálatára. A PTSD-t 

egy különösen erős stressz, az életveszély (trauma) átélése vagy látványa okozza, 

melynek következtében intenzív félelem, tehetetlenség-érzés alakul ki. Mivel ezt a 

szorongásos zavart nagyon erős stressz okozza, különösen feltételezhető az emelkedett 

kortizol szint. Ezzel kapcsolatban azonban ellentmondó eredményeket láttak napvilágot. 

Fény derült továbbá arra is, hogy az összes szorongásos zavar közül a PTSD mutatja a 

legerősebb komorbiditást a szenvedélybetegségekkel, ám ennek oka és a hátterében álló 

mechanizmusok tisztázatlanok. A disszertáció második részében arra kerestük a választ, 

hogy a traumatikus stressz hogyan befolyásolja a HPA-tengely működését, valamint 

megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatással van a szenvedélybetegség két jellemző 

tünetére, a sóvárgásra és a toleranciára. 
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3. IRODALMI HÁTTÉR 

 

3.1. A stressz fogalma és biológiai háttere 

 

3.1.1. Stresszelméletek 

A stressz vizsgálata 1915-ig nyúlik vissza, mikor Walter Cannon a középpontba a 

„menekülés vagy támadás” nyomán előálló fokozott aktivitási állapotot (arousal) 

állította és az adrenalin mozgósító élettani hatásaival magyarázta az ilyen helyzetben 

bekövetkező szapora szívverést, légzési változásokat. A menekülés vagy támadás 

lehetetlensége esetén az egyén érzelmileg lebénulhat, s a fenyegetettség és kiúttalanság 

tartós érzete így vezethet később a reménytelenség, tanult tehetetlenség állapotához. A 

stressz kutatás alappillérét azonban mégis egy magyar származású kutató, Selye János 

fektette le, aki elsőként definiálta a „stressz”-t. Patkányokon végzett kísérletei alapján 

stresszornak nevezett minden olyan káros behatást, melyre a szervezet fokozott 

adrenokortikotróp hormon (ACTH) és glükokortikoid-elválasztással reagál. Felismerte, 

hogy az egymástól nagyon különböző hatások a szervezetben mégis rendkívül hasonló 

patológiás elváltozásokat eredményeznek, s ezt stressz-szindrómának nevezte el (Selye, 

1936, 1955). Az utóbbi két évtizedben a stresszválasz értelmezése pedig már széles 

skálán mozgott. Alan Munck a HPA-tengely jelentőségét nem a stresszválasz 

kivitelezésében látta, hanem a szervezet stresszre adott saját válaszának korlátozásában. 

Szerinte ez a védelmi funkció megelőzi a válaszreakciók elszabadulását és önkárosító 

hatását (Munck és Naray-Fejes-Toth, 1994). Peter Sterling és Joe Eyer (1988) vezette be 

az allosztázis (stabilitás a változások árán) fogalmát, melyet McEwen fejlesztett tovább. 

Elképzelése szerint az allosztázis az alkalmazkodásért fizetett ár ("allostatic load", 

McEwen és Stellar, 1993), s modelljében homeosztatikus illetve allosztatikus 

paramétereket különböztetett meg (McEwen, 1998). Az előbbiek változásai csak egy 

szűk tartományban jöhetnek létre, ezt túllépve azonban már nem összeegyeztethetők az 

élettel (pl. vércukorszint). Ezzel ellentétben az allosztatikus paraméterek (pl. HPA-

tengely) változásai egy nagyobb skálán mozognak ezzel segítve a homeosztatikus 

paraméterek állandó szinten tartását. Hüther 1996-ban (1996) azonban a stresszválaszok 

jelentőségét evolúciós szempontból közelítette meg. Elmélete szerint a stresszel való 
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megbirkózás egy szelekciós tényező, mellyel, ha az egyed képtelen megküzdeni, 

reprodukciós nehézségei támadnak, ezáltal túlélése esélyei romlanak. 

Annak ellenére (vagy talán pont azért), hogy a stressz, mint jelenség értelmezésével 

és szerepével sokan foglalkoznak, mindenki által elfogadott definíciója mai napig nem 

született meg. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság diagnosztikai rendszerének (Mentális 

Betegségek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvének IV. kiadása, Association, 

1994) öt tengelye közül kettő hozható összefüggésbe a stresszel: az egészségi állapotot, 

továbbá a pszichoszociális és környezeti problémákat értékelő tengelyek. Az ebben 

szereplő több pszichiátriai rendellenesség (pl. poszttraumás stressz zavar, szorongásos 

illetve depressziós kórképek) kialakulásában kulcsfontosságú a stressz, mely tehát 

pszichiátriai értelmezésben egyértelműen káros folyamatokhoz vezető tényező. Jelen 

munka is a stressz ezen megközelítésre támaszkodik és vizsgálni, modellezni kívánja az 

előbb említett rendellenességek kialakulásában betöltött szerepét.  

 

3.1.2. A stresszválasz biológiája 

 

3.1.2.1. A hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg (HPA)-tengely 

A különböző stresszorok által kiváltott válaszreakcióban a legfontosabb szerepet a 

HPA-tengely tölti be (1. ábra). A hypothalamus nucleus paraventricularis (nPV) 

kissejtes neuroszekréciós sejtjei kortikotróp hormont (CRH) és arginin vazopresszint 

szintetizálnak. Ezen sejtek axonjai az eminentia mediana-ba nyúlnak, ahol a CRH és 

vazopresszin a portális erekbe kerül. A portális keringés révén a hypophysis elülső 

lebenyébe kerülnek, s hatásukra megnő a pro-opiomelanokortin (POMC) szintézis, 

melyből a konvertáz enzimek adrenokortikotróp (ACTH) hormont hasítnak le. Az 

ACTH a szisztémás keringéssel jut el a mellékvesekéreg zona fasciculata rétegébe, ahol 

hatására a glükokortikoidok szintézise fokozódik. A glükokortikoidok a vérbe ürülve 

jutnak el a célszervekhez és fejtik ki hatásukat, illetve negatív visszacsatolással gátolják 

saját termelődésüket (Dallman és mtsai., 1987; Herman és Cullinan, 1997; Vale és 

mtsai., 1981). 

Számos olyan agyterület van, mely befolyásolhatja a nPV működését. Ilyenek 

például az agytörzsi aminerg rendszerek, az amygdala, a hippocampus, a laterális 

septum és a prefrontális kéreg (PFC). Ezek nem csak a stresszorok hatásait közvetítik, 
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de a glükokortikoid negatív visszacsatolásának célpontjai is lehetnek, sőt, mediálhatják 

a gükokortikoidok központi idegrendszeri hatásait is (Herman és Cullinan, 1997; 

Herman és mtsai., 2003). 

 

 

 

1. ábra. A hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg tengely működésének vázlata. Részletes 

leírás a szövegben található. A főbb idegrendszeri modulátorok serkentő és/vagy gátló hatásait tüntettük 

fel.  

 

A kortikoszteroidok két ismert receptora, a mineralokortikoid (MR) és a 

glükokortikoid receptor (GR) hormon affinitása és idegrendszeri eloszlása egymástól 

jelentősen különbözik. A MR nagy affinitással köti például a rágcsálókban 
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szintetizálódó kortikoszteront (Kd≈0,5 nM) és a humán kortizolt (továbbá az 

aldoszteront); legfontosabb szintetikus antagonistája a spironolakton. Az agyban főleg a 

limbikus területeken (hippocampus, amygdala, septum) fordul elő nagy denzitással, ám 

a nPV és az elülső hypophysis területén nem mutatható ki (Arriza és mtsai., 1988; Chao 

és mtsai., 1989; Evans és Arriza, 1989). A GR sokkal kisebb affinitással köti a 

glükokortikoidokat (Kd 2,5-5 nM), szintetikus agonistája a dexametazon és a RU 

28362, antagonistája a RU 38486. Az agy főleg stressz reakcióval kapcsolatba hozható 

részein (hippocampus, amygdala, nPV parvocelluláris régió, locus coeruleus, raphe 

magvak), a kisagyban, a thalamus-ban, illetve a hypothalamus egyes területein 

expresszálódik (Aronsson és mtsai., 1988). Az affinitásbeli és lokalizációs különbségek 

szerepet játszanak a glükokortikoid-elválasztás időbeli dinamikájában és a stresszre 

adott válaszreakciók kialakításában is (Reul és de Kloet, 1985). A glükokortikoidok 

hatásáért csak a szabad, kötőfehérjéhez nem kötött molekulák felelősek, ez a 

keringésben résztvevő mennyiség néhány százaléka. Emiatt lényeges a két receptor 

típus affinitása közti különbség (Breuner és Orchinik, 2002). Nyugalmi kortikoszteron 

értéknél az MR már 70-90%-osan telített, s a septohippocampalis területre kifejtett 

hatásával befolyásolja az idegrendszer működését. A GR-ok azonban akkor kezdenek 

csak telítődni, amikor a kortikoszteron napi ritmusa eléri a csúcsát, illetve a 

stresszválaszt követően.  

A glükokortikoidok saját termelődésüket negatív visszacsatolással (feedback) 

szabályozzák, melynek elsődleges helye a nPV és a hypophysis, ahol a gátlás a GR 

receptorokon valósul meg (Dallman és mtsai., 1987; Kovacs és mtsai., 1986; Kovacs és 

Mezey, 1987). Másik fontos célpont a hippocampus, ahol MR és GR egyaránt 

kifejeződik, s a nPV ACTH szekréciót fokozó működését gátolja (Jacobson és 

Sapolsky, 1991). Hasonló szerepet tölt be a PFC is (Diorio és mtsai., 1993), míg az 

agytörzsi noradrenerg és szerotonerg rendszerek fokozzák a nPV aktivitását (Herman és 

Cullinan, 1997). 

 

3.1.2.2. A glükokortikoid szintek természetes ingadozása 

A szervezet többi hormonjához hasonlóan a glükokortikoidok szintje sem állandó, s 

ingadozásukra nem csak a stressz hathat. A napszakos ritmusra jellemző, hogy a 

vérplazma glükokortikoid koncentrációja az inaktív fázisban alacsony, míg az aktív 
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fázis kezdetén a legmagasabb, ezután pedig fokozatosan csökken (Haller és mtsai., 

2000a; Moore és Eichler, 1972). Emberben tehát kora reggel, míg laboratóriumi 

rágcsálóknál a sötét periódus kezdetén a legmagasabb a glükokortikoid-szint. A 

cirkadián ritmus azonban a stresszre adott válaszreakciót is befolyásolja. Hatására az 

aktív periódus elején nemcsak a glükokortikoid alapszint, hanem a mellékvesekéreg 

ACTH érzékenysége is nagyobb (kb. 2,5-szer), mint inaktív periódusban (Dallman és 

mtsai., 1978; Sage és mtsai., 2002). 

Létezik azonban a napszakosnál nagyobb frekvenciájú, ún. ultradián ingadozás is, 

mely fajtól és törzstől függően körülbelül 1-2 órás. Amplitúdója a cirkadián ritmus 

ingadozásaitól, nemtől, kortól és életszakasztól egyaránt függ (Benton és Yates, 1990; 

Desir és mtsai., 1980; Haller és mtsai., 2000b; Tapp és mtsai., 1984). Az általa 

bekövetkezett glükokortikoid szint változások szintén befolyásolhatják a stresszválaszt 

(Windle és mtsai., 1998), sőt, néhány tanulmány szerint zavara hozzájárulhat bizonyos 

magatartási rendellenességek, pl. pánikbetegség kialakulásához (Abelson és Curtis, 

1996; Haller és mtsai., 2000b). 

Sok vadon élő gerinces állatban kimutattak szezonális ingadozást. Kétéltűeknél és 

hüllőknél a legmagasabb glükokortikoid szinteket a szaporodási időszakban mérték. 

Madarak és emlősök esetében viszont az egyes fajok között olyan jelentős különbségek 

voltak, hogy nem jelenthető ki e két osztály fajaira egyöntetűen a szezonális ingadozás 

megléte (Romero, 2002).  

 

3.1.2.3. A glükokortikoidok hatásmechanizmusai  

A glükokortikoidok hatásukat kétféle útvonalon fejthetik ki. Az egyik a már régóta 

ismert genomiális útvonal: a glükokortikoidok a célsejtekbe jutnak és ott a 

citoplazmatikus MR és GR receptorokhoz kötődnek. A receptorok C-terminálisán 

található a hormonkötő domén (250 bázispár hosszú), de a receptor-komplexet alkotó 

hősokkfehérjék kötését és a sejtmagba való transzlokációt is a receptor ezen részének 

tulajdonítják. A receptorok középső részén a konzervatív szekvenciájú DNS-kötő 

szakasz található. Az N-terminálist egy változó hosszúságú  rész alkotja, mely többek 

között a transzkripció stimulálásában játszik szerepet (Arriza és mtsai., 1988; Evans és 

Arriza, 1989). A ligand nélküli receptorok a citoplazmában egy több fehérjemolekulából 

álló komplex részét képezik, melyben a receptorokon kívül hősokkfehérjék és egyéb 
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fehérjék találhatók, melyek a ligand kötődésekor leválnak és önmaguk is specifikus 

hatásokért felelősek. A ligand kötődését követően a receptorok homodimert képeznek, 

foszforilálódnak és a sejtmagba vándorolank. Itt specifikus DNS-részekhez (ún. pozitív 

és negatív glükokortikoid reszponzív elemekhez) kötődnek és meghatározott gének 

transzkripcióját befolyásolják (Joels és de Kloet, 1994; Webster és Cidlowski, 1999)). 

Mire azonban mindez bekövetkezik, akár több óra is eltelhet. Azonban a folyamat 

lezajlása mindenképp minimum 15 percet igényel, mely az eddig bebizonyított 

leggyorsabb, genomiális mechanizmussal érvényesülő glükokortikoid hatáshoz 

szükséges (Hallahan és mtsai., 1973).  

Az viszont már régóta köztudott, hogy a glükokortikoidok még ennél is gyorsabb, 

mindössze néhány perc alatt bekövetkező magatartási válaszokat is képesek kiváltani. 

Ezért felmerült annak a lehetősége, hogy létezik egy másik, ún. nem-genomiális 

útvonal is (Duval és mtsai., 1983; McEwen, 1998). A mechanizmus gyorsasága 

valószínűleg abban rejlik, hogy a hatás a genomtól, illetve a GR- és MR-októl 

függetlenül lép fel (Makara és Haller, 2001; Moore és Evans, 1999) vagy marad fenn. 

Erre utalhat az is, hogy ha specifikusan blokkoljuk a MR- és GR-okat, a serkentő hatású 

aminosavak glükokortikoidok által mediált kibocsátása változatlan maradt (Venero és 

Borrell, 1999). Hasonlóképpen, a glükokortikoidok által indukált mozgásaktivitás-

növekedés sem változott specifikus receptor antagonisták adminisztrációja után (Sandi 

és mtsai., 1996). A gyors hatások akkor is bekövetkeznek, ha a glükokortikoidokat 

fehérjéhez kötjük, így hatásaik csak a sejtmembránon érvényesülnek, hiszen nem tudnak 

behatolni a citoplazmába (Chen és mtsai., 1991). A nem- genomiális útvonal 

jelenlétének alátámasztásához csoportunk egy korábbi kísérletben fehérjeszintézis-gátló 

cikloheximidet juttatott patkányokba, mely meggátolja a sejtmagban a glükokortikoid-

hatásra létrejövő géntranszkripciót, s az általa kiváltott magatartási válaszokat. A 

viselkedési válasz azonban mégis bekövetkezett, ha a kortikoszteront a teszt előtt 2 

perccel (viszont elmaradt, ha 20 perccel) előtte kapták. Tehát a gyors válaszreakció a 

genomtól függetlennek bizonyult (Mikics és mtsai., 2005).   
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3.1.3. Stressz típusok és hatásuk a HPA-tengelyre 

 

Ahogy az eddigiekből is kitűnik, a stressz önmagában komoly evolúciós 

jelentőséggel bíró tényező. Bekövetkezésére egy – legyen az állati vagy emberi – 

szervezet a lehető legmegfelelőbben és leggyorsabban reagál. A cél pedig nem más, 

mint a homeosztázis megőrzése és a káros külső hatások semlegesítése. Humán 

vonatkozásban azonban a stresszre adott válaszreakció már nem csupán a fajfenntartást 

szolgálja, hiszen hétköznapjaink nem elsősorban arról szólnak, hogy meg kell óvnunk 

életünket vagy testi épségünket. Sokkal inkább a kevésbé súlyosnak tűnő munkahelyi 

vagy családon belüli kellemetlenségek vonhatnak maguk után igen komoly fiziológiás 

válaszreakciókat. Ezek laboratóriumi vizsgálatához viszont az állatokat olyan negatív 

hatásoknak kell kitennünk, melyekkel a természetben nem találkoznának ugyan, 

paramétereik (időtartam, ismétlődés, stb.) mégis a minket ért stresszorokéhoz rendkívül 

hasonlóak. Így lehetőséget nyújt számunkra saját kellemetlen élményeink fiziológiai és 

magatartásbeli következményeit állatmodellek segítségével megismerni.  

A stressztényezők csoportosítása számtalan szempont alapján történhet, s az összes 

részletezése meghaladná ezen értekezés kereteit. Ezért két olyan kategorizálás kerül 

megemlítésre, melyek kísérleteink tervezésében meghatározóak voltak. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a csoportosítások nem kizárólagosak. 

 

3.1.3.1. Csoportosítás időtartam szerint 

A krónikus stressz olyan, hosszan fennálló hatás, melynek előidézése a stresszor 

folyamatos fenntartásával (például alárendelt státusz), vagy többszöri megismétlésével 

érhető el. Ez lehet csupán néhány alkalom, de fennállhat akár heteken, hónapokon át is, 

a stressz rendszer krónikus aktivációját okozva. Ez tartósan magas glükokortikoid 

szinttel párosulhat (Kotrschal és mtsai., 1998; Sapolsky, 1992), mely a mellékvese 

megnövekedését (Retana-Marquez és mtsai., 2003), a nemi működés és a testi 

növekedés gátlását, immunszupressziót (Kopp és Rethelyi, 2004, Tsatsoulis és 

Fountoulakis, 2006), kognitív és hangulati zavarokat (Bodnoff és mtsai., 1995; Murphy, 

1991) vonhat maga után.  

A krónikus stressznek két típusa különíthető el az alapján, hogy a stressz típusa, 

bekövetkezésének időpontja illetve hossza egy bizonyos rendszert követe-e vagy sem.  
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A megjósolható krónikus stressz mindig ugyanolyan típusú, időtartamú és ugyanabban 

a napszakban bekövetkező hatás, míg a megjósolhatatlan esetében ezen paraméterek 

egyike (Haile és mtsai., 2001; Tyler és mtsai., 2007)) vagy akár mindegyike (Willner és 

mtsai., 1987) változik. Egyes tanulmányok szerint a megjósolhatatlan krónikus stressz 

erősebb válaszreakciót vált ki az állatokban, mint a megjósolható (Haile és mtsai., 2001; 

Tyler és mtsai., 2007), mely habituációhoz is vezethet (Armario és mtsai., 2004; Vining 

és mtsai., 2007).   

Az akut stressz egyszeri alkalommal bekövetkező hatás, mely azonnali 

válaszreakciót vált ki. Új környezet, ellenfél megjelenése, erős hang hatására az 

endokrin rendszer azonnal reagál: a katekolamin és CRH szekréciót gyorsan követi az 

ACTH- (és más stressz-reaktív hormonok, például glukagon-, növekedési hormon-, 

prolaktin- és opioid-) szint emelkedése, majd glükokortikoid-elválasztás (Engelmann és 

mtsai., 1996; File és mtsai., 1994; Sapolsky és mtsai., 2000; Sgoifo és mtsai., 1996; 

Takahashi, 2005). 

 

3.1.3.2. Csoportosítás a kiváltó tényező szerint  

Minden olyan stressz, melyet nem fajtárs, hanem egy szokatlan tárgy vagy helyzet 

vált ki, nem-szociális stressznek nevezünk. Ilyen lehet például az immobilizáció 

(Ceccatelli és mtsai., 1989), újdonságélmény (Emmert és Herman, 1999; Menzaghi és 

mtsai., 1994), úszás (Cox és mtsai., 1985), erős hang (Engelmann és mtsai., 1996), 

elektromos sokk (Stam, 2007), stb. 

A szociális stresszt egy vagy több fajtárs okozza, mely kialakulhat például a 

rangsorban betölthető előnyös pozícióért vívott harc következtében (Kotrschal és mtsai., 

1998; Sapolsky, 1992). Ennek a stressz típusnak az egyik állatkísérletes modellje a 

szociális agresszió, mely során két fajtárs rövidebb, gyakorlatilag egy agresszív 

kontaktus idejére (10-30 perc) van összezárva (Koolhaas és mtsai., 1997).  Az ún. 

pszichoszociális stressz is egy ilyen megoldás, de itt a verekedések között eltelt idő 

alatt az állatok egy átlátszó, perforált műanyagfallal vannak elválasztva lehetőséget 

teremtve ezzel egy állandó vizuális és olfaktorikus kapcsolatra (Fuchs és mtsai, 1996; 

Koolhaas és mtsai., 1997; Zelena és mtsai., 1999). Fontos megemlíteni, hogy szociális 

stressz a fajtárs jelenlétének hiánya is (Haller és Halasz, 1999, Toth és mtsai, 2008). A 

stresszorok mindegyik esetben összetettek, így a limbikus rendszer területeiről (PFC, 
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hippocampus) érkező stimulusok váltják ki a HPA választ, amelyet a korábbi 

tapasztalatokra épülő emocionális és tanulási elemek módosíthatnak (Herman és 

Cullinan, 1997; Sawchenko és mtsai., 1996; Sawchenko és mtsai., 2000). 

 

3.2. A szorongás fogalma és biológiai háttere 

 

A szorongás az egyik leggyakoribb, stresszhatásokkal összefüggésbe hozható kórkép, 

melyhez a félelem állandósulása vezet. Olyan félelem a kiváltója, melynek nincs 

azonosított oka, de az adott helyzet (mely során jelentkezik) potenciálisan veszélyes. Ez 

evolúciós szempontból rendkívül fontos jelenség, hiszen elkerülhető az esetleges 

veszély, mely jelenlétéről konkrét tudomásunk nincs, ám fennállásának lehetősége 

felmerül. Ha azonban ez az érzés indokolatlan, hosszú ideig tart (minimum fél évig) és 

szenvedést okoz, akkor már szorongásos zavarral állunk szemben (DSM-IV, 1994).  

3.2.1. Idegrendszeri háttér 

 

Az emóciók és az előbb említett félelmi reakciók idegrendszeri feldolgozásának első 

elmélete Papez-től származik (Papez, 1995). A róla elnevezett Papez-gyűrű egy olyan 

idegrendszeri hálózat, mely a magába foglaló agyterületek (hippocampus, entorhinal 

cortex, corpus mamillare, anterior thalamic nuclei, anterior cingulate cortex) többirányú 

kapcsolatrendszerén keresztül képes az érzelmek szabályozására. Elméletéből kiindulva 

formálódott ki a limbikus rendszer megismerése, melyhez MaClean munkái (MaClean, 

1949, 1952) jelentősen hozzájárultak. Ő sorolta be először a limbikus rendszerbe az 

amygdala-t, és elindította az emócionális hatásokat feldolgozó idegsejthálózat 

feltérképezését, melynek immár bizonyítottan része a PFC és olyan, kéreg alatti 

területek is, mint a septum és a nucleus accumbens (nAcb) (Barili és mtsai., 1998; 

Pralong és mtsai., 2002).  A septum a septohippocampalis pálya részeként a thalamus 

részvételével közvetíti az agytörzsi locus coeruleus-ból érkező belső, viszcerális 

hatásokat az amygdala-ba (Charney és Deutch, 1996; LeDoux, 1993). A nAcb-nek 

kiemelt jelentősége van a szenvedélybetegség kialakulásában, ezért részletesebben az 

Addikció fejezetben tárgyaljuk. 

A szorongás neurobiológiájában számos agyterület játszik szerepet, kialakulásában 

mégis három régiónak tulajdonítanak kiemelkedő jelentőséget. A PFC működése 
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befolyásolja a szorongás és félelem következtében fellépő változásokat az éberségi, 

figyelmi állapotban: a környezet változására a belső emócionális állapotnak megfelelő 

reakciót választja ki, illetve gátolja a szorongást, ha a körülmény megváltozik (Shah és 

mtsai., 2004).  

A második fontos struktúra, a már említett amygdala, mely felelős a fenyegető 

helyzet megállapításáért, s azok automatikus felismerését teszi lehetővé (LeDoux, 1998, 

2000). Érzékenysége félelem hatására akár hosszú időre megváltozhat, ezáltal részt vesz 

a szorongó állapot fenntartásában is (Davis, 1997, Rosen és Schulkin, 1998). Hatását 

olyan célterületekre közvetíti, mint a substantia grisea, mely a pánik kialakulásában és a 

szorongás fenntartásában szintén közrejátszik (Adamec, 1997).  

A harmadik jelentős agyterület a periaqueduktális szürkeállomány, melynek fontos 

szerepe van a stresszre adott averzív válaszok irányításában, továbbá a reflexes, 

sztereotip és a “harcolj vagy menekülj” típusú reakciókban (Millan, 2003).  

 

3.2.2. A szorongás hatása a HPA-tengelyre 

 

Mint azt korábban említettük, a szorongásos kórképek kialakulásához többnyire 

valamilyen stresszor erős vagy hosszantartó jelenléte szükséges (Korte, 2001).  A 

stressz hatására megemelt glükokortikoid szint (embernél különösen a kortizol, mely 

rágcsálókban kortikoszteron) végig fennmarad a stressz időtartama alatt. Azt azonban 

nem jelenthetjük ki, hogy ez az emelkedett glükokortikoid szint általános lenne a 

különböző szorongástípusoknál. Különböző fóbiák és generalizált szorongás esetén ez 

valóban jellemző (Cameron és Nesse, 1988). E kórképek a mellékvesekéreg fokozott 

működése következtében ennek megnövekedésével (hipertrófiával) is társulhatnak. 

Pánikbetegeknél normál glükokortikoid szinteket írtak le, melyek emelkedése csak a 

pánikrohamok idején volt kismértékben kimutatható (Cameron és Nesse, 1988). A 

szorongás egy másik formájában, a poszt-traumás stressz zavar (PTSD) esetén pedig 

mind normál, mind pedig alacsony glükokortikoid szinteket is kimutattak (Bonne és 

mtsai., 2003; Ehring és mtsai., 2008; McFarlane és mtsai., 1997; Shalev és mtsai., 

2008). Az összefüggés tehát a szorongásos betegségek és a glükokortikoid szint-

változások között, nem teljesen tisztázott. Ennek megismerése azonban kulcsfontosságú 

lehet terápiájuk szempontjából. Az mindenesetre már kitűnik, hogy a szorongás 
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különböző típusait e tekintetben nem szabad együttesen emlegetni, hanem a velük járó 

hormonális változásokat és egyéb magatartási rendellenességekkel való 

komorbiditásukat külön-külön lenne érdemes vizsgálni.   

 

3.2.3. A szorongás típusai és laboratóriumi modellezésük 

 

A DSM-IV (1994) a szorongás alábbi típusait különíti el: pánikbetegséget 

agorafóbiával vagy anélkül, agorafóbiát pánik zavar nélkül, specifikus fóbiákat, 

szociális fóbiát, obszesszív – kompulzív zavart, akut stressz zavart, poszt-traumás 

stressz zavart, generalizált szorongást, szomatikus betegség okozta szorongásos zavart 

és kémiai szer által kiváltott szorongásos zavart. Agorafóbia során a félelem csak akkor 

jelentkezik, ha az alany a biztonságos környezetet elhagyja. Ha biztonságban érzi 

magát, akkor nem szorong. Társulhat pánikzavarral vagy jelentkezhet anélkül is. A 

fóbia egy konkrét tárgytól vagy helyzettől való irracionális félelem (pl. 

arachnofóbia=pókiszony), melyet az egyén tudatosan elkerül. A pánikbetegség során a 

szorongás rohamokban jelentkezik, melynek időszaka jól körülhatárolt. Ekkor intenzív 

félelem és diszkomfort érzés jelentkezik, melyhez szapora szívverés, légszomj, 

szédülés, hő-vagy hideghullám és reszketés is társulhat. Az obszesszív –kompulzív 

zavar az egyén akarata ellenére érvényesülő, kínzó gondolati tartalmak és/ vagy 

cselekvési kényszerek jelenléte. A kényszergondolatok tárgyát többnyire tiltott dolgok 

képezik, a kényszercselekedetek pedig tárgyak, helyek tisztán tartásában, 

ellenőrzésében nyilvánulnak meg. Az akut stressz zavar olyan átmeneti állapot, mely 

súlyos fizikai vagy pszichés stressz után közvetlenül jelentkezik, s legfeljebb 2-3 napig 

tart. Tünetei intenzívek: bénultság érzés, a tudat és a figyelem beszűkülése, részleges 

vagy teljes emlékezet kiesés. A generalizált szorongás egy perzisztens anxiozus 

állapot, akut fellángolások nélkül. Tünetei lehetnek nyugtalanság, fáradékonyság, 

koncentrálási zavarok, ingerlékenység és különböző alvás-zavarok (Masi és mtsai., 

1999; Monti és Monti, 2000). A szorongást kiválthatja már egy meglévő, szomatikus 

betegség, de kémiai anyagok is. A poszt-traumás stressz zavar is szorongásos 

kórkép, ám a disszertáció szempontjából kiemelt jelentősége miatt részletesen, külön 

fejezetben tárgyaljuk.  
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Állatkísérletes szorongástesztekben az alanyokat konfliktus helyzet elé állítjuk. 

Kihasználva a rágcsálók azon tulajdonságát, miszerint szeretik a sötét, zárt odúkat, a 

falhoz simulva közlekednek – ennek ellenére mégis kíváncsi természetűek – a 

konfliktust könnyedén előidézhetjük megemelt keresztpalló vagy nyílt tér teszt 

segítségével (lásd Anyagok és módszerek fejezet). Vizsgálatára továbbá a szociális 

interakció (lásd Anyagok és módszerek fejezet) illetve szociális elkerülés teszt is 

alkalmazható. Ekkor egy nagyobb méretű, ismeretlen fajtárs perforált és átlátszó 

műanyagfallal elválasztott térfelének megközelítését mérjük.  

 

3.2.4. A poszt-traumás stressz zavar (PTSD) 

 

3.2.4.1. A betegség okai és tünetei 

A PTSD csak az 1970-es évek elején írták le (Berger, 1975; Massey és mtsai., 1971; 

Pederson, 1975), s a szorongásnak ezt a típusát súlyos, életveszélyes stressz, azaz 

trauma okozza. Annak ellenére, hogy a tünet együttest vietnámi veteránoknál mutatták 

ki először (Blanchard és mtsai., 1982; Boscarino, 1981)), mára már fény derült számos 

olyan tényezőre, mely traumát okozhat: terrortámadás, autóbaleset, természeti 

katasztrófa, szexuális erőszak, súlyos betegség, családon belüli erőszak, de még a 

hajléktalanság is (Berger, 1975; Cordova és mtsai., 1995; Gwadz és mtsai., 2007; Kar és 

Bastia, 2006; Miguel-Tobal és mtsai., 2006, Massey és mtsai, 1971).  A PTSD 

számtalan tünete közül a három legjelentősebb: (1) a traumára emlékeztető helyzetek 

erős érzelmi és élettani reakciókat váltanak ki (2) a traumával kapcsolatos élmények 

elnyomása és (3) felajzott állapot (hyperarousal). A PTSD-s betegekre ugyancsak 

jellemző kognitív zavarokat már állatkísérletekkel is alátámasztották (Harvey és mtsai., 

2003 Harvey és mtsai., 2004; Richter-Levin, 1998), csak úgy, mint az őket jellemző 

alvási nehézségeket (Jha és mtsai., 2005; Pawlyk és mtsai., 2005). Ezek a tünetek 

azonban nem feltétlenül rögtön a trauma után jelentkeznek (sem az emberek sem pedig 

a kísérleti állatokat esetében), hanem akár néhány nappal, héttel, vagy hónappal később. 

A PTSD azonban abban különbözik leginkább a többi szorongásos és stressz okozta 

kórképtől, hogy elég mindössze egyetlen ilyen élmény ahhoz, hogy bekövetkezzen és 

fenn is maradjon a betegség, vagyis fenntartásához nincs szükség további vagy 

krónikusan fennálló stresszhez. Tünetei azonban olyan markánsak és hosszantartók, 
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hogy kezelése komoly nehézségekbe ütközik, viszont enélkül a betegek teljes értékű 

élete a társadalomban majdhogy nem lehetetlen. A PTSD jellemzőit a DSM-IV foglalja 

össze (1. táblázat).   

 

1. táblázat: A PTSD klinikai diagnózisa a DSM-IV alapján. 

A. 1.

2. és/vagy az ennek következtében fellépő intenzív félelmet, tehetetlenséget, rémületet

B. 1. a tudatában visszatérően, kényszerűen és szenvedést okozóan

2. visszatérő, nyomasztó, az eseményhez kapcsolható álmok formájában

3. tévképzetei, hallucinációi, disszociatív epizódjai, emlékbetörései vannak

4. a traumára emlékeztető történések hatására erős szorongást él át

5. a traumára emlékeztető történések hatására erős fiziológiai reakciót mutat

C. 1. a traumára emlékeztető gondolatok, érzések, témák elkerülése

2. a traumára emlékeztető tevékenységek,  helyzetek kerülése

3. a traumára való visszaemlékezésre való képtelenség

4. csökkent érdeklődés vagy részvétel társas eseményeken, fontos tevékenységekben

5. másoktól való elszakadás, elidegenedés 

6. az érzelmek skálájának beszűkülése

7. az idő beszűkülése (pl.:csonka jövőkép)

D. 1. nehézségek az elalvással, az átalvással illetve az ébrenléttel

2. ingerlékenység, dühkitörések

3. koncentrálási nehézségek

4. fokozott éberség

5. fokozott megrémülés vagy ijedtség akár ártalmatlan ingerekre is

E. A „B”, „C” és „D” pontban felsorolt tünetek legalább egy hónapon keresztül fennállnak. 

F.

Felfokozott izgalmi 

állapot (az 

alábbiakból 

minimum kettőnek 

teljesülnie kell):

A tünetek klinikai szintű rosszullétet idéznek elő vagy jelentős csökkenést a társas kapcsolatokban, a munkában vagy az 

élet más területén.

a halállal végződő (vagy fenyegető), súlyos sérüléssel járó vagy a saját, 

illetve mások fizikai integritását veszélyeztető esemény átélését,látványát

A traumatikus 

esemény magába 

foglalja: 

A traumatikus 

eseményt a személy 

újraéli (az alábbiak 

közül egy vagy több 

módon):

A traumával 

összefüggésben álló 

dolgok kerülése, 

érzelemnélküliség 

(az alábbiakból 

minimum háromnak 

teljesülnie kell):

 

3.2.4.2. A PTSD kapcsolata a HPA-tengellyel 

A PTSD kialakulását – mint láttuk – egy igen erős stressz okozza, ami feltételezné, 

hogy a hosszan fennálló magatartászavarok hátterében kóros kortizol szint-változás 

állhat. A vizsgálatok azonban eltérő eredményekkel zárultak: krónikusan alacsony 

kortizol szintet ugyanúgy kimutattak, mint krónikusan magasat. Sőt, olyan tanulmány is 

napvilágot látott, mely semmilyen eltérést nem mutatott a glükokortikoid-szintekben 

(Inslicht és mtsai., 2006; Liberzon és mtsai., 1999; Mason és mtsai., 1986; Schuder, 

2005; Wheler és mtsai., 2006; Yehuda, 2006). Ugyanilyen ellentmondó eredményekkel 

zárultak a korábbi állatkísérletek is (Cohen és Zohar, 2004; Liberzon és mtsai., 1997; 

Louvart és mtsai., 2006). Összességében tehát megállapítható, hogy a HPA-tengely 

szerepe a PTSD kialakulásában és fenntartásában nem egyértelmű.   
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3.2.4.3. A PTSD laboratóriumi modellezésének lehetőségei 

Mivel a trauma kiváltó oka embernél életveszély átélése vagy látványa, a 

laboratóriumokban használt modellek is arra épülnek, hogy az állatokat veszélyes 

helyzetbe hozzák. Az egyik ilyen megoldás az ún. „underwater” stressz, mely során az 

állatot vízzel teli edénybe helyezik és a vízfelszínre fémhálót helyeznek 30 

másodpercre, megnehezítve az állatok számára a szabad levegővételt (Richter-Levin, 

1998). A másik ilyen, kicsit talán életszerűbb modell a predátor-stressz (Adamec és 

mtsai., 2004; Adamec és Shallow, 1993), mely során pl. egy macska még kisebb 

sérüléseket is ejthet a patkányokon. A harmadik lehetőség az elektromos sokk 

(Servatius és mtsai, 1995; Garrick és mtsai, 1997; Louvart és mtsai., 2005; Louvart és 

mtsai., 2006), ám a hatást itt nem azzal érik el, hogy az állatnak erős fizikai fájdalmat 

okoznak vagy halálhoz közeli állapotig juttatják. A nagyfokú félelmet itt az váltja ki, 

hogy az állat számára nincs menekülési útvonal a sokkoló dobozból, nem tudja, honnan, 

miért és milyen rendszerességgel éri az áramütés, illetve azt sem, hogy még mennyit fog 

belőle kapni (részleteket lásd az Anyagok és módszerek fejezetben). Ezt a 

kiszolgáltatottságot az állat életveszélyként éli meg. Hasonló elven alapul a fizikai és 

pszichológiai stresszorok egymás utáni alkalmazása is, pl. immobilizáció, kényszeres 

úszás és éter/halotán belélegzés (Servatius és mtsai., 1995). Ezeket a modelleket 

alkalmazva a vizsgálatok során a stressz helyének elkerülését vagy visszakerülve 

félelmi reakciót, alvási eltéréseket, fokozott éberségi állapotot, csökkent szociális 

érdeklődést, illetve memória-diszfunkciókat mutattak ki, melyek valóban hasonlóak a 

humán vizsgálatok során leírt tünetekhez.    

A különböző erősségű stressz hatások mellett úgy tűnik, rágcsálókra is hatással van a 

fájdalmat átélt fajtárs látványa (Chen és mtsai., 2009; Jeon et al.).  Kimutatták, hogy a 

sokkolt egér látványa (főleg ha testvér vagy szaporodási partner) a szemlélő állatot is a 

védekezés passzív formájára, lemerevedésre készteti. Továbbá azt is igazolták, hogy ezt 

az emócionális fájdalmat nem a már ismert, fizikai fájdalom-pálya továbbítja (mely 

során a fájdalmi stimulus a gerincvelő hátsó szarvában fut fel a poszterolaterális és 

poszteromediális talamikus magokba, mely az információt a szenzoros kéregbe küldi). 

Ekkor ugyanis a negatív  hatás a gerincvelőből az intralamináris, parafaszcikuláris és 

mediodorzális talamikus magokba továbbítódik, innen pedig a limbikus területekre, 

különösen az anterior cinguláris kéregbe (Jackson és mtsai., 2005; Morrison és 
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Downing, 2007; Singer és mtsai., 2004). Az tehát már bizonyított, hogy rágcsálók 

számára is stressz faktor az ilyen típusú emócionális hatás. Ha azonban kiderül, hogy 

ennek hosszú távú hatása az előbb említett trauma-modellekéhez, illetve a humán 

adatokéhoz hasonló, a jövőben egy újabb trauma modell születhet. 

 

3.3. Az addikció fogalma és biológiai háttere  

 

Az addikció, azaz szenvedélybetegség egészen az ókori civilizációkig nyúlik vissza. 

Bár az egyiptomiak a marihuánát első sorban gyógyszerként használták, a rómaiak és a 

görögök az ópiumot már ténylegesen élvezeti céllal fogyasztották, nem is beszélve az 

akkor már létező játékszenvedélyről és szexuális függőségről (Demetrovics, 2007). Mai 

világunkban azonban az élvezeti szerek használata közel sem olyan elfogadott, mint 

akkor. Sőt, a kábítószerek terjesztését börtönnel (némely országban halállal) büntetik, a 

káros szenvedélyekkel élőket pedig súlyos betegként kórházakban, gyógyszeresen 

kezelik. Erre azért van szükség, mert a káros szenvedélyekkel élő emberek mindennapi 

életvitele, egészsége, pszichoszociális állapota, társas kapcsolatai, munkájának 

minősége, vagy tanulmányi teljesítménye leromlik. Élvezetük tárgyát egyre inkább 

igénylik, függővé, azaz dependenssé válnak. Arra, hogy valaki függő, fiziológiai és 

viselkedésbeli jellegzetességek utalnak. Az egyik ilyen a folyamatos vágy, kényszer és 

sóvárgás a drog magához vétele iránt. Ezt egy viselkedésbeli ciklikusság kíséri, 

miszerint a bevétel előtt feszültsége növekszik, a hatás alatt boldogságérzet keríti 

hatalmába, ezt követően pedig bűntudat lép fel. Minden esetben megfigyelhető a 

tolerancia, hozzászokás jelensége is. Ez azt jelenti, hogy a használónak egyre nagyobb 

mennyiségre lesz szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje. Szintén gyakori 

jellemzője a függőknek az ún. megvonásos tünetek fellépése akkor, ha a drog 

használatát abbahagyják. Általában a végleges abbahagyást számos leszokási kísérlet 

előzi meg, mely sorozatos kudarccal, visszaeséssel jár. A függőség jellemzőit a DSM-

IV. foglalja össze (2. táblázat).   
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2. táblázat: A függőség klinikai diagnózisa a DSM-IV alapján. 

A. Tolerancia

1. a szer jelentősen fokozott mennyiségének igénye a kívánt effektus elérése érdekében, vagy

2. a szer azonos adagjának folyamatos használata esetén hatása jelentősen csökken

B. Megvonás

1. a szer mellőzésekor jelentős megvonásos szindróma lép fel, vagy

2. ugyanolyan (vagy hasonló) szer bevétele a megvonásos tüneteket csökkenti vagy megszünteti

C. A szert gyakran nagyobb adagokban vagy hosszabb időszakig szedik, mint eredetileg szándékozták.

D. Állandó igény vagy sikertelen kísérletek a szerhasználat abbahagyására vagy kontrollálására.

E.

F.

G. A szerhasználat folytatása olyan állandó vagy visszatérő fizikai vagy pszichológiai probléma megléte 

ellenére, melyről tudja, hogy valószínűleg a szerhasználat okozza vagy súlyosbítja.

Jelentős idő és aktivitás irányul a szer megszerzésére, a szer használatára vagy hatásaitól való 

megszabadulásra.

Fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs tevékenységek feladása, illetve csökkentése a 

szerhasználat miatt.

A szer használatának maladaptív módja, mely klinikailag jelentős károsodáshoz vagy zavarhoz vezet, s 

legalább három a felsorolt kritériumok közül ugyanabban a 12 hónapos  időszakban jelen van:

 

 

Az alkalmi drogfogyasztóknak csak egy része válik gyakori fogyasztóvá, és ezeknek 

csak egy töredéke lesz szenvedélybeteg. Drogot mindenki fogyaszt (pl. alkoholt vagy 

kávét), de csak nagyon kevesen lesznek függők. Az addikció kialakulásának számos oka 

lehet. A tudományt a humán genom  megismerése óta (2001) foglalkoztatja az, hogy a 

szenvedélybetegségek hátterében például milyen genetikai változások állnak. Ez 

gyakran egyetlen bázispár megváltozását is jelentheti, például az ún. SNP-két (Single 

Nucleotide Polymorphism), melyekből több millió található génállományunkban, s 

melyek az egyének közötti változatosság jelentős részéért felelősek. 

Ezek közül vannak olyanok, melyek egyértelmű kapcsolatot mutatnak az addikció 

megjelenésével (Sipe és mtsai., 2002). Azonban önmagában a genetikai hajlam nem 

elegendő az addikciós viselkedés kialakulásához. Környezeti és idegrendszeri hátterét 

azonban később, külön fejezetekben tárgyaljuk munkánkban betöltött relevanciájuk 

miatt. 

 

3.3.1. Addiktív szerek 

 

Számtalan módon kísérleték meg definiálni, pontosan milyen anyagok tartoznak az 

addiktív szerek közé. A WHO tágabb definíciója szerint minden olyan anyag addiktív 

szer, mely a szervezet illetve a központi idegrendszer működését befolyásolja, és 
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abúzushoz vagy függőséghez vezet(het). Konkrétabban, minden olyan szert addiktívnak 

nevezünk, mely az agyban dopamin-felszabadulást okoz (Pontieri és mtsai., 1995). A 

függőséget okozó tényezők alapján két addikció típust különböztetünk meg: viselkedési 

és kémiai addikciót.  

Viselkedési addikció kialakulhat bizonyos viselkedés mintázatok iránt. Ezek 

leggyakrabban valamilyen alapvető biológiai szükséglet túlhajtott, vagy túlkontrollált 

formáiként jelentkeznek. Viselkedési addikciót okozhat például a játékszenvedély, 

szexualitás zavarai, bizonyos táplálkozási zavarok vagy sport- vagy társfüggőség is 

(Demetrovics, 2007). A mechanizmus hátterében feltételezhetően  több 

neurotranszmitter-rendszer (opioid, szerotonin, dopamin) együttes megáltozása áll. Erre 

utal például, hogy táplálkozási zavarokkal küzdők cerebrospinalis folyadékában a 

szerotonin és dopamin metabolitjainak normálistól eltérő mennyiségét mutatták ki 

(Jimerson és mts-ai, 1992), szerencsejátékosoknál pedig dopamin-diszfunkciókat írtak 

le (Linnet és mts-ai, 2010). Mivel a vislkedési addikciók létrehozásában kiemelkedő 

szerepet játszanak az endogén opioidok (Taber és mts-ai, 1998; Fraioli és mts-ai, 1980), 

illetve hatásmechanizmusuk a disszertáció későbbi fejezeteinek megértéséhez is 

nélkülözhetetlen, a továbbiakban részletesebben ezeket tárgyaljuk.  

Az endogén opioid peptideknek 4 főbb csoportjuk van: enkefalinok, dinorfinok, 

endorfinok és az endomorfinok (Fürst, 2004). Az enkefalinok (Leu- és Met-enkefalin) 

proenkefalin és prodinorfin prekurzor molekulákból képződnek. Az endorfinok a 

hypophysis-ben POMC-ból keletkeznek, mely prekurzora többek között a korábban már 

említett ACTH-nak is. A dinorfinok szintén prekurzor molekulákból, prodinorfinból 

képződnek. A közelmúltban felfedezett endomorfin-1 és endomorfin-2 prekurzor 

molekulája még ismeretlen, s szerkezetük is különbözik a többi endogén opioidétól, 

hiszen ezek amidált tetrapeptidek. 

A kémiai addikciót pszichoaktív szerek okoznak, ilyen az alkohol, amfetaminok, 

hasis, kokain, hallucinogének, szerves oldószerek, nikotin, opiátok, fenciklidin, 

nyugtató-, altató- és szorongásoldó szerek. Csoportosításuk többféle képpen történhet. 

Számunkra pszichoaktív hatásuk volt leginkább fontos, ez alapján pedig két fő típust 

különíthetünk el (Armario, 2010). A pszichostimulánsok a központi idegrendszert 

serkentik, az éberségi szintet és az aktivitást növelik, fáradtságérzetet csökkentik. 

Tipikus példája a kokain, amfetamin és az ecstasy (MDMA–3,4-metilendioxi-
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metamfetamin), de ide tartozik a nikotin is.  A depresszánsoknak ezekkel pont 

ellentétes, nyugtató, altató, szorongásoldó hatásuk van, s az ilyen 

gyógyszerkészítmények mellett az opioidok (ópium, morfium, kodein, heroin), az 

alkohol és a kannabinoidok sorolhatók ide.  

Az előző fejezetben kiemelten tárgyalt PTSD-t okozó életveszélyes helyzet gyakran 

jár nagyon erős fizikai fájdalommal (pl. háborús sérülések, autóbaleset, égési sérülés, 

rákos megbetegedés), melynek csillapítására az orvosok kénytelenek egy opioidot, a 

morfiumot adni a betegeknek (Bremner és mtsai., 1996; Clark és mtsai., 2001; Cottler 

és mtsai., 1992; Saxon és mtsai., 2001). Mivel kísérleteink során a későbbiekben mi is 

foglalkozunk a trauma és a morfin-függőség kapcsolatával, így részletesen ezt a drogot 

mutatjuk be.    

A morfium más néven morfin (C17H19NO3) a mák alkaloidja (a Magyar 

Gyógyszerkönyvben morfin-hidroklorid néven hivatalos), melyből először Friedrich 

Wilhelm Sertürner vonta ki 1803-ban. Hagyományos nevét az álom görög istenéről, 

Morpheus-ról kapta. Nagyüzemi előállítását 1931-ben Kabay János szabadalmaztatta az 

ópium megkerülésével mákszalmából. (Az általa megalapított Alkaloida Vegyészeti 

Gyár Tiszavasváriban a világ legális morfin gyártásának 10%-át végzi, s a mai napig 

jelentős exportőr.)  

Az opioidokról régóta ismert a kábító hatásuk, ám az orvostudományban a morfint 

eleinte köptetőként használták, majd később erős fájdalomcsillapítóként, 

szedatívumként. Az 1970-es években állapították meg, hogy a morfin hatását ún. opioid 

receptorokhoz kötődve fejti ki. Vizsgálatuk során kiderült, hogy nemcsak a morfin és 

származékai kötődnek ezen receptorokhoz, hanem a szervezetben előforduló endogén 

ligandok is (Olson és mtsai., 1979; Simon és Hiller, 1978). Ez alapján három csoportba 

sorolták ezeket a sejtmembránban ülő receptorokat: δ, κ, és μ opioid receptorok (Quock 

és mtsai., 1999), s mindegyikük más-más biológiai hatásért felelős. A δ közvetíti a 

fájdalomcsillapító, légzésdepresszáló és béltraktus-beli (székrekedés) hatásokat. Nagy 

sűrűségben a neocortex-ben, striatum-ban, nAcb-ben substantia nigra-ban és a 

gerincvelőben fordul elő. Endogén ligandja az enkefalin és a β-endorfin. A κ receptor 

szintén felelős a fájdalomcsillapításért, ám szerepet játszik a szedatív és pupillaszűkítő 

hatás kialakításában, továbbá hozzájárul a fizikai dependencia létrejöttéhez is. Nagyobb 

sűrűségben a hypofizis, hypothalamus, amygdala, striatum és a nAcb területén fordul 
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elő. Endogén ligandja a dinorfin. Az addikció szempontjából a legfontosabb szerepet 

pedig a μ receptor közvetíti, általa valósul meg a morfin eufóriát, szedációt, és 

függőséget okozó hatása, de a köhögéscsillapítás is. A thalamus, raphe magvak, nAcb, 

agytörzs, amygdala, hippocampus, striatum és a gerincvelő területén fordul elő nagyobb 

sűrűségben. Endogén ligandja az endomorfin és az endorfin. 

Bár eltérő módon, de mindhárom receptor részt vesz a morfin termoregulációs 

hatásának közvetítésében. Régóta ismert, hogy a morfin kis dózisban (<20 mg/kg) 

növeli, míg nagy dózisban (>30mg/kg) csökkenti a testhőmérsékletet (Chen és mtsai., 

1996; Ganesan és mtsai., 1991).  A hipertermiát a  μ, a hipotermiát pedig a κ és δ 

receptorok közvetítik (Benamar és mtsai., 2007; Chen és mtsai., 1996; Rawls és mtsai., 

2003; Rawls és mtsai., 2007; Rawls és mtsai., 2005). Közös receptor sajátságuk 

azonban, hogy mindhárom antagonizálható naloxonnal.  

 

3.3.2. Az addikció idegrendszeri háttere 

 

Az addikciós viselkedésformákért az ún. jutalmazási (reward) rendszer tagjai 

felelősek, melynek három, kiemelkedően fontos tagja a középagyi ventral tegmental 

area (VTA), a nAcb és a PFC. 

 

3.3.2.1. A ventrális-tegmentális area (VTA) 

A drogok eufórikus hatását a dopamin felszabadulása okozza (Wise, 1980). Ez az 

anyag fontos eleme az agy jutalmazó rendszerének, melynek feladta, hogy az élőlényt a 

lét- és fajfenntartáshoz szükséges magatartásformákra késztesse. Az emlősagyban a 

jutalmazási rendszerben résztvevő dopaminerg sejtek a híd IV. agykamrához közel eső 

VTA területén találhatóak és rostjaik többek között a nAcb és PFC területén végződnek 

(Di Chiara, 1995). Az endorfinok illetve exogén opioidok a VTA-ben található gátló 

sejtekhez – melyeknek a -amino-vajsav (GABA) a neurotranszmittere –, méghozzá 

azok axonterminálisain elhelyezkedő μ receptorokhoz kötődnek, melyek aktivítása 

gátolja a GABA felszabadulását. Ez a diszinhibíció a VTA dopaminerg sejtjeinek 

aktiválódásához vezet, s hatására dopamin szabadul fel a nAcb és a PFC területén. 
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3.3.2.2. A nucleus accumbens (nAcb) 

A nAcb a bazális ganglionok egyik magja, s egyben a striatum ventrális régiója. 

Számos tanulmány utal arra, hogy kapcsolatrendszere alapján két régióra osztható fel: 

egy magra (’core’; AcbC) és egy héjra (’shell’; AcbSh) (Heimer és mtsai., 1991, Voorn 

és mtsai., 1989). Di Chiara munkája alapján (2002) az AcbSh elsősorban az addikció 

kialakulásának korai szakaszában, míg az AcbC a későbbi fázisában játszik szerepet az 

előbb említett VTA dopaminerg innerváció révén.  

A nAcb teljes területére jellemző, hogy speciális, tüskés neuronokat tartalmaz 

(medium spiny neuron). Ezek a tüskék a dendritágakból nőnek ki, s a VTA-ból érkező 

dopaminerg afferensek mellett serkentő, glutamáterg bemeneteket is kapnak három 

fontos agyterületről: a tanulási és visszaemlékezési feladatokat ellátó hippocampus-ból, 

az érzelmi tartalmat közvetítő amygdala bazolaterális részéből, és a döntéshozásért 

felelős PFC-ből. Azonban az, hogy a három agyterületből jövő információ közül melyik 

lesz a meghatározó, a szinapszisok plaszticitásán (erősségének megváltozásán) múlik. 

A mechanizmus a következő képpen történhet: a neuronok tüskefejeire érkezik a 

glutamáterg serkentő szinapszis a már említett három agyterület valamelyikéről, a tüske 

nyakára pedig a dopaminerg terminális ad szinapszisokat. A nAcb-be érkező 

információk együttesen egyfajta összegzése az élőlény adott kontextusban hozott 

döntéseinek és érzelmi állapotának. A jutalmazó rendszer feladta pedig az, hogy ezeket 

értékelje, a fontosakat megerősítse, a kevésbé fontosakat kioltsa. Ez történik tehát az 

idegsejtek tüskéiben, ahol a dopamin jutalommal kapcsolatos felszabadulása adott 

tüskékben egyik vagy másik irányba tolhatja el a tüskefejre érkező szinapszisok 

plaszticitását (Segal, 2005). Arra is fény derült, hogy a dopamin felszabadulás nem csak 

a jutalom nagyságát követi, hanem a drogfüggőség szempontjából egy sokkal 

fontosabbat, a várható jutalom valószínűségét (Schultz és Dickinson, 2000). A 

kábítószer fogyasztó memóriájába tehát szinte beleégnek a „boldogságérzet” 

bekövetkezésének pontos körülményei. Így ha az illető visszakerül ugyanarra a 

helyszínre, a drog iránti sóvárgás fogja el.  

 

3.3.2.3. A prefrontális kéreg (PFC) 

A homloklebenyben található PFC fontos szerepet játszik viselkedésünk hosszú távú 

megszervezésében, mérlegeli az egyes viselkedések jelentőségét, részt vesz a 
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döntéshozatalban. A jutalmazó rendszer féken tartását és kontrollját a nAcb és a 

striatum felé történő bemenetekkel végzi. Úgy tűnik azonban, hogy pont ez a kontroll-

mechanizmus sérül a szenvedélybetegség kialakulása során (Jentsch és Taylor, 1999). A 

rendszerben keletkező deficit egy folyamatos drogkereső viselkedést eredményez. 

Annak ellenére, hogy ezen terület vizsgálata egyre nagyobb hangsúlyt kap, a 

mechanizmus pontos részletei még nem tisztázottak. 

 

3.3.3. Opioidok kapcsolata a HPA-tengellyel 

 

Azt a korábbi fejezetekben már tárgyaltuk, hogy a HPA-tengely aktivációjakor a 

hypothalamus nPV-ának kortikotróp hormonjának szekréciója fokozódik, s a portális 

keringés segítségével eljut, majd beköt az anterior hypophysis-ben található 

receptorokhoz. Ez a POMC szintéziséhez vezet, mely több kisebb funkcionális peptidre 

szakad, például ACTH-ra és β-endorfinra. Azonban a HPA-tengely célpontját is 

képezheti az opioidoknak, hiszen az opioid-tartalmú sejtek beidegzik az eminentia 

mediana-t és a hypothalamus nPV-át (Lightman és Young, 1987; Wamsley és mtsai., 

1980). Ezáltal a függőséget okozó morfin és származékai gátolják a hypothalamus-ban a 

CRH felszabadulását, ezáltal csökkenti a keringő ACTH mennyiségét (Fürst, 2004). 

Rágcsálókban továbbá leírták, hogy a hypophysis opiát-érzékenysége is cirkadián 

ritmust mutat, mely mellékvese-irtással megszüntethető (Kiem és mtsai., 1987).  

Annak ténye, hogy stressz hatására mind a HPA-tengely, mind pedig az endogén 

opioid rendszer aktiválódása bekövetkezik (Lewis és mtsai., 1980), azt sugallja, hogy a 

két rendszer a stressz reakció során is befolyásolhatja egymást. A folyamat pontos 

részletei azonban még tisztázatlanok. Az alábbi áttekintő ábra (2. ábra) összefoglalja, 

hány feltételezett ponton szólhat bele az addiktív szerek – köztük az opioidok is – a 

HPA-tengely korábban már bemutatott alkotóelemeibe (Armario, 2010). 
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2. ábra. Lehetséges területek, melyeken az addiktív drogok befolyásolhatják a HPA-tengelyt. 1) A 

periférián az autonóm idegrendszer neuronjain lévő receptorokat aktiválják. Ezek a nucleus tractus 

solitarious (NTS) noradrenerg (A2) és adrenerg (C2), illetve a nyúltvelő ventrolaterális részén (VLM) 

lévő noradrenerg (A1) és adrenerg (C1) sejteken szinaptizálnak. 2) és 3) Ezen sejtek pedig direkt 

bemenetét képezik a nucleus paraventricularis-nak (PVN). 4) A circum-ventricularis szervek (mint 

például a sobfornicalis szerv, SFO) kívül esnek a vér-agy gáton, így bejutási lehetőséget nyújtanak a 

drogok számára. 5) Kötődhetnek olyan receptorokhoz, melyek a hypothalamus egyéb magjain, vagy a 

limbikus rendszer területein találhatók, és sejtjeik vetítenek a PVN-ba. 6) Az addiktív szerek direkt 

hathatnak a PVN sejtjeire, sőt, konkrétan a kortikotróp hormont termelő sejtekre. 7) Továbbá kifejthetik 

hatásukat az eminentia mediana területén is, s befolyásolhatják a hypothalamikus neurohormonok 

felszabadulását. 8) Modulálhatják az adenohypophysis sejtjeinek reakcióját a hypothalamus hormonjaira. 

9) Végül kifejthetik hatásukat a mellékvese kéreg zona fasciculata-jának sejtjein vagy a mellékvese 

szimpatikus beidegzését szabályozó agyterületeken, modulálva ezzel az ACTH-szint válaszreakcióját.   

 

3.3.4. Az addikció laboratóriumi modellezése 

A drogfüggőket jellemzi az állandó, narkotikum iránti vágy, ám a szerhasználat 

helyszínén ez fokozódik, és egy különösen erős sóvárgás keríti őket hatalmába. Kísérleti 

állatokon ez az ún. drogkereső magatartás nagyon egyszerűen mérhető. A kondicionált 

helypreferencia paradigmában az állatokat olyan tesztdobozhoz szoktatjuk, melynek 

egyik részén (mindig ugyanott) kapnak drogot több alkalommal. A kezelés abbahagyása 

után könnyedén megállapíthatjuk az állatok drogkereső magatartásának mértéket az 

alapján, hogy mennyi időt töltöttek a drog-asszociált kompartmentben (leírója Rossi és 

Reid, 1976). 
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A kábítószer függőkre jellemző egyre gyakoribb szerhasználat is modellezhető elég 

életszerű módon, önadagolásra alkalmas készülék segítségével. Ekkor az állat egy pedál 

nyomogatásával drogot adagol saját magának egy előre beültetett kanülön keresztül 

(Goldberg és Gardner, 1981).  

Egyes drogok (melyek hatással vannak a keringésre, hőháztartásra és/vagy 

lokomócióra) fiziológiai hatásainak vizsgálatát (más kémiai anyagok hatásának 

megfigyeléséhez hasonlóan) biotelemetriával monitorozhatjuk. Ha rendszeres 

időközönként, fix (nem emelkedő) dózissal történik a kezelés, a tolerancia 

bekövetkezésére a kezelés hatásának csökkenése, elmaradása utal (Benamar és mtsai., 

2003; Fraga és mtsai., 2008; Rawls és mtsai., 2003, Warwick és Schnell, 1976). 

A kábítószer-élvezők leszokását elvonási tünetek nehezítik. Ezek kísérleti állatoknál 

szintén jelentkeznek, ám viselkedési megnyilvánulásaik eltérnek a humán 

tapasztalatoktól. Ezek előidézhetők vagy a drog abbahagyásával (lassú), vagy receptor-

antagonistájának beadásával (gyors). A morfindependencia (fájdalomcsillapító hatása 

miatt) fizikai és lelki függőséget egyaránt jelent. Elhagyása ezért embernél a heves 

izgatottság, remegés, hasmenés és hányás mellet nagyon komoly fizikai fájdalommal 

jár, mely súlyos esetben halálhoz is vezethet (Fürst, 2004). Ha morfinnal kezelt 

patkányok naloxon injekció kapnak, elvonási tüneteket produkálnak. A tünetek náluk is 

hasmenés, remegés, fokozott motilitás, ám a fájdalom ún. „szenvedő testhelyzetben” és 

„vizeskutya-rángásban” nyilvánul meg (Fdez Espejo és mtsai., 1995; Xiang és mtsai., 

2006). 

A drog abbahagyása és az elvonási tünetek elmúlása azonban még nem jelenti a 

teljes leszokást. Ez egy közel sem végleges állapot, hiszen a visszaesést már az is 

előidézheti –mint ahogy azt korábban már említettük-, ha az illető visszakerül a 

drogfogyasztás helyszínére, vagy megérzi az élvezeti szer szagát (pl. cigarettafüstöt). A 

visszaszokást a tudomány a drog leszoktatás utáni ismételt adásával, visszapótlásával 

modellezi (reinstatement) (Shaham és mtsai., 2003). 

 

3.4. Stressz, szorongás, addikció – helyzetspecifikusság és komorbiditás 

 

Életünk folyamán számtalanszor ki vagyunk téve hosszabb-rövidebb, erősebb vagy 

gyengébb, szociális vagy nem-szociális, egyszeri vagy ismétlődő stressz hatásoknak. 

Ám az, hogy számunkra ez a stressz mennyire volt pszichésen megterhelő, csak a 
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hétköznapi kihíváshelyzetekre történt reakcióinkban mutatkozik meg. Ha ekkor a 

normálistól eltérően reagálunk, az tulajdonképpen a tünetét jelenti egy kialakult vagy 

kialakulásban lévő betegségnek (stressz→kihíváshelyzet→tünetek, betegség). De vajon 

a három jelenség közötti összefüggés mennyire szoros? Lehetséges-e az, hogy egy 

konkrét stressz típus hatására csak meghatározott kihíváshelyzetben mutatkozik tünet, 

mely egy adott betegség kialakulására utal? És ha igen, melyek az ok-okozati 

összefüggés feltételei? Az egyik feltétel az lehet, hogy a kihívás helyzet hasonló 

(homológ) legyen a betegséget okozó kellemetlen helyzethez (Haller és Bakos, 2002; 

Haller és mtsai., 2002; Keeney és mtsai., 2006). Ez állatkísérletekkel úgy vizsgálható, 

hogy a stresszhelyzethez hasonló vagy különböző teszthelyzetet teremtünk, és abban 

vizsgáljuk az állatok viselkedését, szorongásra utaló viselkedési paramétereket. 

A PTSD olyan szorongás típus, melyről tudjuk, mi okozza: életveszélyes helyzet 

átélése vagy látványa, vagyis egyetlen, de rendkívül erős stressz. Ezek újbóli átélése 

kiváltja a félelmi reakciót (helyzet-specifikusság). A PTSD-ben szenvedő betegek a 

hétköznapokon életveszélybe ritkán, a traumára emlékeztető (homológ) helyzetbe 

azonban gyakran kerülnek. A szorongásos zavarok járulékos tünetei viszont ezetől 

függetlenül is jelentkeznek. A PTSD ráadásul erős komorbiditást mutat az élvezeti 

szerektől való függőséggel (Bronson és mtsai., 2007; De Bellis, 2002; Foa és mtsai., 

2006; Keane és mtsai., 1988; Kross és mtsai., 2008; Nadelson, 1989; Owens és mtsai., 

2005). Ez részben abból fakadhat, hogy a traumás betegeknél az élvezeti szerek 

használata az öngyógyítás része illetve a betegséggel járó, nehezen elviselhető tünetek 

(szorongásos állapot) enyhítése (Jacobsen és mtsai., 2001; Staiger és mtsai., 2009; 

Stewart és mtsai., 1998). Korábbi tanulmányok arra utalnak, hogy a két betegség 

hátterében álló idegrendszeri mechanizmusok részben átfednek (Kosten és Krystal, 

1988; Tryon, 1998), illetve, hogy ha a két betegség közül az egyik kialakul (PTSD), a 

másik is könnyebben létrejön (addikció) (Dierker és Merikangas, 2001; Dyster-Aas és 

mtsai., 2008; Gurvits és mtsai., 1997; Roy-Byrne és mtsai., 2004). Összegezve 

elmondható, hogy a PTSD rizikó faktora lehet az addikciónak, azonban napjainkig 

tisztázatlan, milyen módon és hol szól bele az addikció kialakulásába a trauma. 
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4. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az előző fejezetekben felvázoltuk azt, hogy különböző stresszhelyzetekre a szervezet 

miképpen reagál. Ez az alapvetően normális, evolúciós fennmaradáshoz szükséges 

folyamat betegséggé, szorongássá fajulhat, ha a stressz krónikusan fennáll vagy 

ismétlődik. Ez az elmúlt években számos vizsgálat tárgyát képezte különböző 

laboratóriumokban. Annak tisztázására azonban kevés figyelmet fordítottak, hogy egy 

konkrét stressz típus következtében kialakult szorongás milyen körülmények között 

nyilvánul meg, s ezen kihíváshelyzetek hasonlóak-e a kiváltó stressz valamely 

paraméteréhez. Egy konkrét szorongástípusról, a PTSD-ről pedig tudjuk, hogy a 

szenvedélybetegséggel mutatott komorbiditása jelentősebb a többi szorongásfajtához 

képest. Az azonban eddig tisztázatlan, hol és hogyan befolyásolja az addikció tüneteit. 

Az általunk feltett kérdések és vizsgálati módszerek tehát az alábbiak voltak: 

1. Kontextusfüggő-e egy adott szorongásos válaszreakció? 

Kísérleteinkben szociális illetve nem-szociális stressznek tettük ki az állatokat, 

majd ezekhez hasonló és eltérő kihíváshelyzetek elé állítottuk őket. A tesztek 

során viselkedésüket illetve a HPA-tengely változásait egyaránt monitoroztuk. 

2. Alkalmas-e az elektromos sokk a PTSD kísérletes modellezésére 

laboratóriumunkban? 

Kísérleti állatainkat elektromos sokknak tettünk ki, majd egy hónappal később 

kondicionált félelem tesztnek vetettük alá őket. 

3. Hogyan hat az elektromos sokk által okozott stressz a HPA-tengelyre? 

A sokkot követően különböző időpontokban mértük az állatok nyugalmi és 

újdonságélmény utáni kortikoszteron-szintjét. 

4. Hogyan hat a trauma az addikció egyik meghatározó tünetére, a sóvárgásra? 

A vizsgálat során a sokkolt és kontroll állatainkon morfin-kondicionált 

helypreferencia teszt segítségével monitoroztuk a drogkereső magatartást. 

5. Hogyan befolyásolja a trauma a szenvedélybetegség másik jelentős tünetét, a 

toleranciát? 

Biotelemetriával vizsgáltuk egy rendszeres, ám állandó morfin dózisra adott 

fiziológiás reakciókat. A hatás elmúlását jelzés értékűnek vettük a tolerancia 

kialakulásának megállapításához. 
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5. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

5.1. Állatok és tartási körülmények 

 

Kísérleteinkben felnőtt hím Wistar patkányokat vizsgáltunk (Toxicoop, Budapest, 

Magyarország), melyek súlya 350-400g közötti volt. Rezidens-betolakodó tesztekben a 

betolakodók súlya 250-300g volt, pszichoszociális stressz során pedig a stimulus állatok 

450-500g közöttiek voltak. Az állatoknak szabad hozzáférése volt csapvízhez és 

laboratóriumi patkánytáphoz (Sniff Spezialdiaten GmbH, Soest, Németország) Az 

állatszobákban a hőmérséklet 22 ± 2 
0
C volt és 60 ± 10% páratartalom. Az állatokat 

fordított napszakban tartottuk (sötét periódus: 10
00-

22
00-

óra között), melyhez két hétig 

adaptálódtak. A kísérleteket a sötét periódus első négy órájában végeztük, enyhe vörös 

megvilágítás mellett. Ez alól a kondicionált félelem és a kondicionált helypreferencia 

tesztek voltak kivételek. A kondicionált félelem tesztet világosban végeztük, hiszen a 

teszt minden paraméterének a sokkolás körülményeivel egyeznie kellett. Kondicionált 

helypreferencia teszt esetében szürkületet, 5 lx fehér fényt alkalmaztunk, hiszen a 

patkányok látása ekkor a legjobb, így volt leginkább látható számukra a tesztapparátus 

két kompartmentje közti különbség. A kísérletek során az állatokat ketrecenként 

hármasával tartottuk, kivéve a rádiótelemetriás mérésnél, mely megkövetelte az 

izoláltan tartását. Az állatok magatartását fényérzékeny kamerával rögzítettük. Az 

állatok a kísérlet előtt más kísérletekben nem vettek részt, és minden állatot csak 

egyszer használtunk. Az itt leírásra kerülő kísérletek végrehajtása az Európai Közösségi 

Tudományos Tanács előírásának (86/609/EEC) megfelelően, a Magyar Tudományos 

Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Állatjóléti Bizottságának 

felügyeletével és jóváhagyásával történt. 

 

5.2. A kísérletek során használt anyagok 

 

A morfint (Morphini hydrochloridum, Ph. Eur. 6., Alkaloida Vegyészeti Zrt, 

Tiszavasvári, Magyarország) fiziológiás sóoldatban oldottuk fel és i.p. injekció 

formájában adtuk be közvetlenül a viselkedés teszt előtt (1 ml/kg beadási térfogat). A 
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kontroll állatok fiziológiás sóoldatot kaptak. A műtétek során ketamin-xylazin-

pipolphen (50-10-5 mg/kg i.p.) altatást alkalmaztunk.  

 

5.3. A rádiótelemetriás rendszer 

 

A testhőmérséklet állandó méréséhez biotelemetriás (rádiótelemetriás) 

transzmittereket (HR E-Mitter, PDT-4000, Mini Mitter Company, Oregon, USA) 

ültettünk patkányokba. A transzmitter egy testből és két szárból áll. A transzmitter teste 

tartalmazza az áramforrást, a helyjelző lokátort, a szívfrekvencia továbbítását végző 

integrátort, és a testhőmérsékletet detektáló eszközt, melynek rádiófrekvenciás jeleit 

egy, a ketrec alatt elhelyezett vevőkészülék regisztrálja (külön minden egyes állatra 

vonatkozóan). A transzmitter beültetése altatott állaton, elülső feltárásban történt. A 

gondosan szőrtelenített műtéti területen alkoholos fertőtlenítést követően a processus 

xyphoideus kitapintásával azt középpontnak tekintve kb. 3 cm-es hosszanti középvonali 

bőrmetszést ejtettünk. A hasüreg, a középvonali bőrmetszést mélyre kiterjesztve 

megnyitásra került. A transzmitter testét a szabad hasüregbe behelyezve, az átvágott 

abdominális izomzat kraniális részén az izomban a sebszélektől 2 mm-re a negatív 

elektródot tartalmazó szárat jobb oldalon, míg a pozitív szárat a metszés bal oldalán az 

izmon átvezettük. Ezután az eredetileg alkalmazott bőrmetszés kraniális részén (a 

mellkas felett) a laza trabekuláris bőr alatti kötőszövetet laterálisan és kraniálisan 

felpreparáltuk. A két elektródát úgy rögzítettük, hogy vékony fémszál segítségével az 

elektróda végén lévő ferritgyűrűt a nagy mellizomhoz erősítettük, a kívánt optimális 

lokalizációnak megfelelően (3. ábra).  
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3. ábra. A biotelemetriás transzmitter beültetése 

 

A hasfalat ezek után két csomós öltéssel, majd a bőrmetszés 6-7 fel nem szívódó 

öltéssel zártuk. A műtétet követően az állatokat egyenként helyzetük el. A beültetett 

transzmitterek jelei egy (az állat ketrece alatt található) elsődleges adatgyűjtő rendszeren 

keresztül a számítógépbe kerültek, ahol a regisztrációt a Vital View adatgyűjtő és 

elemző rendszer (MiniMitter, USA) végezte. A mintavételezés gyakoriságát 1 percre 

állítottuk. Az ily módon gyűjtött adatok feldolgozása az Excell programmal történt.   

 

5.4. Alkalmazott stressz-típusok 

 

5.4.1. Pszichoszociális stressz 

 

A pszichoszociális stressz modellt az 90-es években dolgozták ki (Fuchs és mtsai., 

1996), melyet csoportunk sikersen alkalmazott (Zelena és mtsai., 1999). Ebben a 

vizsgált állatokat végig a kísérlet alatt komplex szociális hatás éri. Ez egy állandó 

(pszichés) és egy véletlenszerűen bekövetkező (fizikai) komponensből áll. A kísérletet 

egyik oldalán átlátszó plexidobozban (60 x 40 x50 cm) végeztük mely egy szintén 

átlátszó, de perforált és bármikor eltávolítható plexifallal két részre lett osztva.  Az 

egyik térfélre ún. stimulus állatot helyeztünk, a másik oldalra pedig a kísérleti állatot, 
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melynek súlya kb. 30%-kal kisebb a stimulus állaténál. Ez jelentette az állandó stresszt 

a vizsgált állat számára, hiszen a stimulus állattal mindvégig vizuális és olfaktorikus 

kontaktus állt fenn. Ezt véletlenszerű időpontokban és időközökre megszakítottuk úgy, 

hogy a fal eltávolításával a kísérleti állatot verésnek is kitettük. A stresszt az állatok a 

fordított napszak folyamán sötétben kapták. 

 

5.4.2. Immobilizációs stressz 

 

A kísérleti állatokat átlátszó, 5-6 cm belső átmérővel rendelkező átlátszó 

műanyagcsőbe helyeztük, melyek egyik vége kb. 2 cm átmérőjű légzőnyílással zárult 

(ide került az állat feje). A műanyagcső másik végét lezártuk. Az 1 órás immobilizációs 

stresszt olyan helyiségben alkalmaztuk, ahol normál fehér megvilágítás volt.  

 

 

5.4.3. Elektromos sokk  

 

Az állatokat az átlátszó falú sokkoló dobozba (30 x 30 x 30 cm) helyeztük, ahol 

elektromos áramütések érték őket a doboz padlózatának fém rácsain keresztül (4. ábra). 

Fél perces időközönként kaptak összesen 10 db sokkot, melyek erőssége 3mA volt, 

100V és hosszuk 1 s (mely 0,01 s áramütésekből és 0,02 s szünetekből állt). Az 

összesen 5 percig tartó eljárást olyan szobában végeztük, melyben normál fehér 

megvilágítás volt.  

4. ábra. Sokkoló doboz 
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5.4.4. Újdonság stressz 

 

A kísérleti állatokat egy számukra eddig ismeretlen környezetbe helyeztük 30 percre, 

enyhe vörös megvilágítás mellett. Ez a környezet egy szürkére festett fa doboz volt (80 

x 80 x 50 cm). 

 

5.5. Magatartási tesztek és elemzésük 

 

5.5.1. Viselkedéstesztek elemzése 

  

A kísérleteket egy fényérzékeny videokamera segítségével rögzítettük, mely a teszt 

fölött legalább 2 m-rel helyezkedett el.  A videofelvételeket a H77 eseményelemező 

szoftver segítségével elemeztük ki. A program segítségével kiszámíthatjuk az egyes 

viselkedésekkel töltött időt, azok frekvenciáját, illetve látenciáját (ha egy állatnál egy 

adott viselkedési változó a vizsgált időszak alatt nem fordult elő, az adott változó 

látenciáját az időszak teljes hosszaként számítottuk). Lehetőség van a tesztidő egyes 

szakaszainak külön elemzésére is. 

 

5.5.2. Megemelt keresztpalló teszt (Elevated plus-maze) 

  

A megemelt keresztpalló az egyik legelterjedtebb szorongásteszt, melyet 1985-ben 

dolgoztak ki Pellow és mtsai (Pellow és mtsai., 1985), és azon alapul, hogy a 

laboratóriumi patkányok és egerek - többnyire járatokban élő állatok lévén - kerülik a 

nyílt teret. Az apparátus egy centrális zónából és két egymást merőlegesen metsző 

pallóból áll, amelyek közül kettőt falak vesznek körül (itt az állat biztonságban érzi 

magát), másik kettő pedig nyitott (ezt az állatok veszélyforrásként kezelik). Az általunk 

használt keresztpalló sötétszürkére festett fából készült; karjai 50 x 20 cm, a centrum 20 

x 20 cm, az emelés mértéke pedig 80 cm a padlótól (5. ábra). A kísérletek során az 

állatokat a centrumba helyeztük, fejjel a zárt karok felé, majd viselkedésüket 5 percig 

rögzítettük. Az egyes állatok között a pallót gondosan letisztítottuk. Az általunk vizsgált 

paraméterek a következők voltak:  

 nyílt és zárt karokba történő belépések száma 
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 nyílt és zárt karokban illetve a centrális zónában eltöltött idő (a teljes idő 

százalékában kifejezve).  

 nyílt kari preferencia, melyet utólagosan számítottuk ki (a nyílt kari belépések 

százalékos aránya a karokba való összesített belépések számából).  

A teszt során a kezeletlen kísérleti állatok a nyílt tértől való félelem miatt elsősorban a 

zárt karokban tartózkodnak. A szorongás csökkenésével párhuzamosan a nyílt kari 

aktivitás fokozódik, míg a szorongás fokozódása csökkenti azt. A teszt kritikus 

változója szorongás tekintetében a nyílt karban töltött idő (másodlagos jelentőséggel bír 

a nyílt kari belépések száma és nyílt kari preferencia) (Pellow és mtsai., 1985) A 

lokomotoros aktivitás legjobb indikátora a zárt kari belépések száma (Hogg, 1996). 

 

5. ábra. Megemelt keresztpalló teszt 

 

 

5.5.3. Nyílt tér teszt (porond teszt, Open field) 

 

A nyílt tér teszt elsősorban a mozgásaktivitás mérése szolgáló teszt, melyet 

kiterjedten használnak az újdonsággal kapcsolatos szorongás vizsgálatára is. Az 

apparátus egy fából készült, szürkére festett, 90 cm átmérőjű, kör alakú porondból és az 

azt körülvevő, 40 cm magas, fémből készült falból áll (6. ábra). A teszt során az 

állatokat a porondra helyeztük és viselkedésükről felülnézetből 10 perces videofelvétel 

készült. A tesztek között az apparátust alaposan letisztítottuk nedves és száraz ruhával.  
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6. ábra. Nyílt tér teszt 

 

Vizsgált paraméterek: 

 az elemzés során a képernyőre helyezett háló segítségével a nyílt tér dobozt 

koncentrikus és radiális vonalakkal egyenlő részekre osztottuk, a 

mozgásaktivitást az állat által „átlépett” vonalak számával jellemeztük. Ezzel a 

paraméterrel a mozgásaktivitás állapítható meg. 

  porond közepén (belső 45 cm átmérőjű körön belül), azaz a centrumban eltöltött 

idő, mely a szorongásra utal. 

 

5.5.4. Szociális interakció teszt 

 

A pszichoszociális stressznek kitett állatok esetében szociális interakció tesztet 

alkalmaztunk szociális kihívásként. Ez a teszt új környezeti kihíváson alapuló, szociális 

komponenst is magába foglaló, elterjedten alkalmazott szorongásteszt (File és Hyde, 

1978; Guy és Gardner, 1985). A tesztben használt vizsgálati dobozok mérete 60x40x50 

cm, az elülső átlátszó fal kivételével át nem látszó műanyag falakkal. A teszt időtartama 

10 perc. A verekedő felek egymás számára ismeretlenek, nagyjából azonos súlyúak, 

ugyanolyan kezelést kaptak, és a tesztaréna mindkét fél számára idegen volt (7. ábra). 

7. ábra. Szociális interakció teszt 
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Viselkedésüket kamerával rögzítettük. Az általunk vizsgált magatartási paraméterek: 

 Pihenés: az állat nem mozog 

 Exploráció: a környezet felderítése, vizsgálata 

 Szociális kontaktusok: a másik állat orrának, hátának, oldalának vagy 

anogenitális tájékának szagolgatása, szőrében való kurkászás, vagy a gyalogló 

ellenfél követése 

 Tisztálkodás: mosakodás, vakarózás 

 Agresszív interakciók: 

 Fenyegetés: oldalfenyegetés (az állat borzolt szőrrel és görbített 

háttal az ellenfél előtt lassú mozdulatokat végez, forog vagy 

taszigálja), agresszív kurkászás (a másik állat hirtelen mozdulatokkal 

történő kurkászása és a szőrének húzkodása), boksz (az ellenfelek két 

lábra emelkednek és egymást mellső végtagjaikkal lökdösik), üldözés 

(a menekülő ellenfél futva követése), rúgás (hátsó lábbal taszigálja 

az ellenfelet). 

 Támadás: egyszerű harapás, birkózással és rúgással kísért harapás 

vagy bőrhúzogatás.  

 Domináns pozíció: a hátán fekvő ellenfelet az állat legalább két 

mellső lábával lenyomva tartja 

 Védekezés: menekülés (az állat az üldözője elől gyors tempóban 

távolodik), aktív védekezés (az állat két lábra állva próbálja távol 

tartani támadóját), ledermedés (mozdulatlanul gubbasztás) 

 Szubmisszív pozíció: az állat hanyatt fekszik vagy hagyja magát 

hanyatt nyomni és őrzi ezt a pozíciót ( még ha az ellenfél már nem is 

szorítja le) 

 ’Nem meghatározható’: a megfigyelt állat pontos viselkedése nem 

megállapítható (mert takarásban van pl. a másik állat által vagy hátat fordít a 

kamerának) vagy nem besorolható egyik vizsgált kategóriába sem (pl. evés, 

ivás). 
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5.5.5. Rezidens-betolakodó teszt 

 

A rezidens-betolakodó tesztek előtt a territórium kialakítása céljából az általunk 

vizsgálni kívánt állatokat (rezidens) 3 napra izoláltuk 60 x 40 x 20 cm-es 

plexidobozokban. A kísérlet során a rezidensek dobozába 20 percre egy kisebb (30%-

kal kisebb súlyú) hím betolakodót helyeztünk, mely a rezidens számára ismeretlen volt. 

(8. ábra) A vizsgált viselkedési paraméterek a szociális interakcióéval megegyeznek. 

 

8. ábra. Rezidens-betolakodó teszt 

 

5.5.6. Kondicionált félelem teszt 

 

Az elektromos sokk által kiváltott trauma kimutatásához használtuk a kondicionált 

félelem tesztet. Az állatok sokkot kaptak, majd egy adott idővel késöbb visszatettük 

őket ugyanabba a sokkoló dobozba 5 percre (4. ábra). Ekkor viszont áramütést nem 

kaptak, csak a viselkedésüket rögzítettük kamerával.   

Általunk vizsgált paraméterek: 

 Pihenés: az állat egyhelyben van, helyét nem változtatja, de az orra illetve a feje 

mozoghat.  

 Exploráció: a környezet felderítése, a tesztdoboz szaglászása 

 Mosakodás: tisztálkodó mozdulatok végzése 

 Ledermedés: az állat teste, feje és orra is teljesen mozdulatlan. 

 Ugrás: felugrással (mind a négy lábával elemelkedik a tesztdoboz aljzatától) 

aktív menekülési próbálkozás 
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 ’Nem meghatározható’: a kísérleti állat pontos viselkedés nem megállapítható, 

mert hátat fordít a kamerának 

 

5.5.7. Kondicionált helypreferencia teszt 

 

A teszt a kábító hatású készítmények azon tulajdonságán alapul, hogy a 

drogkezelésen átesett állatok az addiktív szer által kiváltott pozitív élményt a kezelés 

abbahagyása után is igénylik és keresik. Ez az ún. drogkereső magatartás abban 

nyilvánul meg, hogy a drogfüggő állatok a tesztapparátus azon részén töltenek több 

időt, ahol a drogot megkapták (Rossi és Reid, 1976). Az apparátus három részből áll, 

egy centrális, neutrális zónából (20 x 20 x 30 cm, egyszínű sötétszürke), és két 

tesztkompartmentből, melyek mérete egyforma (20 x 50 x 30 cm), de mintázatuk 

eltérő: egyik csíkos, másik foltos. A centrális zóna és a tesztkompartmentek között 

elválasztó kapuk vannak (9. ábra). A kondicionált helypreferencia teszt menete 

három fázisból áll:  

 

1. habituációs fázis (az elválasztó kapuk nyitva vannak és az állatok szabadon 

felderíthetik az apparátus mindhárom kompartmentjét, ennek során 

megállapíthatjuk, hogy az egyes állatok melyik tesztkompartmentet preferálják és 

melyiket nem),  

 

2. kezelési fázis (az apparátus kompartmentjeit kapukkal lezártuk, alternálva 

alkalmaztuk a fázis napjain a nem-preferált kompartmentben a drogkezelést, a 

preferáltban az oldószert. A kontrollok mindenütt oldószert kaptak),  

 

3. teszt fázis (a drogkezelést abbahagytuk, az elválasztó kapukat pedig kinyitottuk 

és videokamerával rögzítettük, hogy az állatok az apparátus mely részében 

tartózkodtak).  
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9. ábra. Kondicionált helypreferencia teszt. 

A nyilak az elválasztó kapukat, s azok eltávolítási irányát jelölik. 

 

 

Az általunk vizsgált paraméterek: 

 a centrumba, a preferált és a nem-preferált kompartmentekbe történő belépések 

száma, melyek a mozgásaktivitásra utalnak; 

 a centrumban, a preferált és a nem-preferált kompartmentekben eltöltött idő (a 

teljes idő százalékában kifejezve), melyek közül ez utóbbi utal a drogkereső 

magatartásra.  

 

5.6. Hormonmérések 

 

A plazma kortikoszteron-szintjének meghatározásához a pszichoszociális stressz 

kísérletekben az állatokat dekapitáltuk, a többi kísérletben a farkuk végén ferde metszést 

ejtettünk, és a vért jéghideg EDTA-t tartalmazó Eppendorf-csövekbe gyűjtöttük 

(Fluttert és mtsai., 2000). A vérvétel procedúrája mindössze kb. 1 percig tartott, így a 

mért kortikoszteron értékeket nem zavarhatta meg a vérvétel által okozott stressz. A 

mintákat 4 
o
C-on 2500-as fordulatszámon 25 percig centrifugáltuk, a plazmát leszívtuk 

és -20 
o
C-on tároltuk a hormonmérésig. A plazma kortikoszteron-szintjét 

Radioimmunoassay (RIA) módszerrel mértük meg (Elenkov és mtsai., 1992; Gomez-

Sanchez és mtsai., 1977). A kortikoszteron antiszérumot kortikoszteron-

karboximetilamin bovin szérum albumin ellen nyúlban termeltették. 125I-dal kapcsolt 

kortikoszteron-karboximetilamin-tirozin-metilésztert használtunk jelölőanyagként. A 
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plazma transzkortinnal való interferenciát a transzkortin alacsony pH-n történő 

inaktiválásával zártuk ki. A mérés érzékenysége 1 pmol/ml volt. Egy kísérlet minden 

mintáját ugyanabban az assay-ben mértük meg. A RIA-t a MTA KOKI izotóp 

laboratóriumában Ihmné Varga Klára végezte. 

 

5.7. Post mortem mellékvese eltávolítása 

 

Az állatok testsúlyát és a felhasználni kívánt Eppendorf-csöveket a műtét előtt 

lemértük. A mellékvesék eltávolítása (adrenalektómia) túlaltatott állaton, hasi 

feltárásban történt. Szikével egy kb. 4 cm-es hosszanti középvonali bőrmetszést 

ejtettünk, melynek mélyre kiterjesztésével a hasüreg megnyitásra került.  A máj 

épségére mindvégig ügyelve, a belek és a lép megtámasztása után feltártuk a bal vesét, 

majd a mellékvesét. Ez utóbbit a körülvevő zsírszövettel együtt egy hajlított végű 

laboratóriumi csipesz segítségével, határozott mozdulattal eltávolítottuk. Hasonlóan 

jártunk el a jobb oldali mellékvesével. Mindkét mellékvesét Eppendorf-csőbe helyeztük 

és súlyát lemértük, majd kivonva belőle az üres Eppendorf-cső súlyát megkaptuk a 

mellékvesék tömegét, melyet az állatok testsúlyához viszonyítottunk. 

 

5.8. Kísérleti protokollok  

 

5.8.1. Szociális és nem-szociális stresszorok kontextus függésének vizsgálata 

 

Ezen kísérleteinkben három különböző típusú stressznek vetettük alá az állatokat 

(kísérletenként csak egynek). Alkalmaztunk pszichoszociális stresszt (fajtárs által 

okozott), immobilizációs (nem-szociális) stresszt és traumát okozó stresszt. Azt 

vizsgáltuk, hogy lehet-e ezeknek a stresszeknek kontextus függése, azaz egy szociális 

hatás okoz-e viselkedési változást nem-szociális kihívás (pl. megemelt keresztpalló 

teszt) esetén, vagy csak szociális kihívás (pl. szociális interakció teszt) esetén, vagy 

esetleg fordítva. Ezért minden stresszt követően kitettük az állatokat az említett 

kihívásoknak, hogy eredményeinket összehasonlíthassuk. 
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5.8.1.1. Pszichoszociális stressz hatása a viselkedésre nem-szociális (megemelt 

keresztpalló teszt) és szociális (szociális interakció teszt) kihívás esetén, illetve a plazma 

kortikoszteron koncentrációjára és a mellékvesék súlyára 

Az alábbi kísérletekben egy erős szociális stressznek hatásait vizsgáltuk. Ekkor az 

állatok agresszív kontaktus során vereséget szenvedtek, ezt követően pedig ugyanazon 

állat állandó fenyegetésének voltak kitéve egy perforált és átlátszó műanyagfalon 

keresztül. A kísérletet két sorozatban hajtottuk végre, az elsőben csak nem-szociális 

kihívásnak, a másodikban pedig csak szociális kihívásnak tettük ki az állatokat, két 

kísérlet protokollja ezen kívül teljesen megegyezett (4 nap stressz, 5. napon teszt). Az 

első napon a vizsgálni kívánt állatainkat a pszichoszociális stressz dobozba helyeztük, 4 

napig voltak ezáltal vizuális és olfaktorikus kapcsolatban. A kísérlet során azonban 

véletlenszerű időpontokban (8:30 és 18:00 óra között), véletlenszerű időtartamra (1,5-4 

óra) napi egy vagy két alkalommal eltávolítottuk a falat, ekkor a stimulus állatokkal 

agressziv kontaktusba kerültek. A kísérletben továbbá hármasával csoportban tartott 

kontrollok és izoláltak vettek részt (N=9-12 mindkét kísérletben). Az 5. napon az első 

kísérletben megemelt keresztpalló tesztet, a második kísérletben pedig szociális 

interakció tesztet végeztünk. A tesztet követően hormonmérés céljából vérmintát 

vettünk és a vér kortikoszteron koncentrációjának változását vizsgáltuk (akut hatás). Ezt 

követően megmértük mindkét mellékveséjüket, hogy megtudjuk, okozott-e maga a 

pszichoszociális stressz mellékvesesúly-változást (krónikus stressz hatás).  

 

5.8.1.2. Az immobilizáció hatása nem-szociális (megemelt keresztpalló, nyílt tér tesztek) 

és szociális (rezidens-betolakodó teszt) kihívás helyzetben 

Ebben a kísérletben az előzőtől nagyban eltérő, az immobilizáció félelemkiváltó 

hatásán alapuló nem-szociális stressz kontextus-függését vizsgáltuk. A stresszelt 

állatokat három napon át napi 1 órára egy immobilizációs csőbe helyeztük. A kontroll 

állatokat szintén áthelyeztük erre az időtartamra a világos szobába, de nem vettük ki a 

dobozukból. A 4. naptól a csoportokon megemelt keresztpalló, nyílt tér és rezidens-

betolakodó teszteket végeztünk véletlenszerű sorrendben. Egy nap csak egy tesztet 

végeztünk. (N=9 minden csoportban) 
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5.8.1.3. Sokk hatása nem-szociális (megemelt keresztpalló, nyílt tér tesztek) és szociális 

(rezidens-betolakodó teszt) kihívás helyzetben 

Jelen kísérletben az elektromos sokk, mint stressz rövid távú hatásait és kontextus-

függését vizsgáltuk. A kezelt állatok elektromos sokkot kaptak, a kontrollok 5 percre 

bekerültek a sokkoló dobozba, de áramütés nem érte őket. A sokk után 3 napra 

visszahelyeztük őket a dobozukba. A 4. naptól a csoportokon megemelt keresztpalló, 

nyílt tér és rezidens-betolakodó teszteket végeztünk véletlenszerű sorrendben. Egy nap 

csak egy tesztet végeztünk. (N=9 minden csoportban) 

 

 

5.8.2. Trauma hatása kondicionált félelem tesztben 

 

A kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az általunk alkalmazott elektromos sokk előidézte-

e azt a jellegzetes viselkedési válaszreakciót, melyet laboratóriumi körülmények között 

PTSD-szerű tünetnek tartanak, tehát a ledermedést. A stressznek – az előző kísérlettel 

ellentétben – itt nem a rövid távú hatását néztük, hanem 1 hónapot vártunk a sokk után a 

teszt elvégzésével, időt hagyva tehát a trauma, mint szorongásos állapot, kialakulásának. 

A résztvevő állatok felét sokkoltuk, másik fele 5 percre bekerült a sokkoló dobozba, de 

áramütést nem kapott. A sokk után 27 nappal kondicionált félelem tesztet végeztünk 

rajtuk. (N=9 minden csoportban) 

 

5.8.3. Sokk hatása a plazma kortikoszteron szintre újdonság stressz előtt és után 

 

Ezen kísérleteinkben kétféle stressz hatását vizsgáltuk a plazma kortikoszteron 

szintjére. Az egyik a sokk által okozott hatás, mely a 7.8.3.1-es kísérletben egy akut 

hatás, a többiben (7.8.3.2-4) egy hosszú távú, azaz a kialakult trauma alapszintre 

gyakorolt hatása. A vizsgálatunk másik tárgya pedig az volt, hogyan befolyásolja az 

újdonság stressz a sokk által már esetlegesen módosított kortikoszteron szintet. A 

kísérletekhez tartozó protokollokat együttesen a 3. táblázat szemlélteti.  
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5.8.3.1. Sokk akut hatása újdonság stressz előtt és után 

A kezelt állatok a kísérlet során sokkot kaptak (N=13), a kontrollokat (N=9) 5 percre 

behelyeztük a sokkoló dobozba. Ezt követően minden állattól farok metszéssel vért 

vettünk, 10 perccel később pedig behelyeztük őket az újdonság stressz dobozába 30 

percre. Az újdonság stresszt követően ismét vért vettünk.  

 

5.8.3.2. Sokk hatása az azt követő napon elvégzett újdonság stressz előtt és után 

A sokk napján a kísérleti állataink az előző kísérlettel megegyező kezelést kapták.  A 

sokkot követő napon az állatoktól a fent említett módon vért vettünk, kitettük őket az 

újdonság stressznek, majd ismét vért vettünk tőlük. (Nkontroll=9, Nsokkolt=15) 

 

5.8.3.3. Sokk hatása 14 nappal később elvégzett újdonság stressz előtt és után 

A sokk napján az előző kísérletekben leírt kezelést kapták. A sokkot követő 14. 

napon az állatoktól a fent leírt módon vért vettünk, ezt követően újdonság stressznek 

tettük ki őket, majd ismét vért vettünk tőlük. (Nkontroll=8, Nsokkolt=14) 

 

5.8.3.4. Sokk hatása 28 nappal később elvégzett újdonság stressz előtt és után 

Az állatok a sokkot az előzőekkel megegyező módon kapták, ám jelen kísérletben a 

vérvételek és az újdonság stressz a sokkot követő 28. napon történt meg. (Nkontroll=9, 

Nsokkolt=10) 

 

3. táblázat. Kísérleti protokoll az elektromos sokk vérplazma kortikoszteron szintre gyakorolt 

hatásának vizsgálatához újdonság stressz előtt és után   

Napok 

Kísérlet 

5.8.3.1
. 

Sokk 
Vérvétel 

Vérvétel 
Újdonság stressz 

5.8.3.2
. 

Sokk 
Vérvétel 

Újdonság stressz 
Vérvétel 

5.8.3.3
. 

Sokk Vérvétel 
Újdonság stressz 

Vérvétel 

5.8.3.4
. 

Sokk Vérvétel 
Újdonság stressz 

Vérvétel 

0 1 14 28 
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5.8.4. Trauma hatása a drogkereső magatartásra kondicionált helypreferencia tesztben 

 

Ezen kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az elektromos sokk által előidézett trauma 

hogyan befolyásolja a morfin által kiváltott kondicionált helypreferenciát. A kísérletet 

kétféle képpen végeztük el: a helypreferencia tesztet meghatározott időközönként 

(egymást követő napokon) végeztük el a 7.8.4.1.-es kísérletben, és határozatlan 

időközönként a 7.8.4.2.-es kísérletben, hiszen az irodalmi bevezetőben leírtaknak 

megfelelően a tesztek között eltelt idő hatással lehet a drogkereső magatartásra. A 

kísérletek protokollját a 4. táblázat foglalja össze. 

 

 

4. táblázat. Kísérleti protokollok a trauma hatásának vizsgálatához helypreferencia tesztekben  

5.8.4.1. Trauma hatása meghatározott időközönként elvégzett kondicionált 

helypreferencia tesztben, illetve a mellékvesék súlyára 

Az állatokat a kísérlet kezdetén két csoportra osztottuk. Az egyik csoportba tartozó 

állatok elektromos sokkot kaptak (N=20), a másikba tartozókat pedig 5 percre 

behelyeztük a sokkoló dobozba, ám sokk-kezelésben nem részesültek (N=20). A sokk 

után 23-24 nappal (táblázatban -8,-9. napok) elvégeztük a helypreferencia protokoll 

habituációs fázisát. Ez azért vett igénybe két napot, mert az első napon a sokkoltak 

jellegzetes félelmi viselkedésmintázatot mutattak (lásd: Eredmények), így a 

kompartment-preferenciájukat csak a második habituációból tudtuk megállapítani. 

Habituáció során az állatok 10 percet töltöttek a tesztdobozban, viselkedésüket 

kamerával rögzítettük. Ezt követően a meglévő két csoportunk további kettőre osztottuk 

az alapján, hogy milyen kezelést kaptak: oldószer, sokkolt+oldószer, morfin, 

sokkolt+morfin. Az állatok a preferált kompartmentbe helyezés előtt közvetlenül ip. 

oldószert (fiziológiás sóoldatot), a nem-preferált kompartmentbe helyezés előtt 

közvetlenül pedig 10 mg/kg morfint kaptak ip. Az oldószer illetve a sokkolt+oldószer 

csoportok mindkét kompartment esetén oldószert kaptak. A 6 napos kezelési fázis során 

Fázisok Sokk 

Napok -32 -9  -8 -5 -4 1 2 3 4 5 6 8 12 19 

Kísérlet 

5.8.4.1. + + + + + + + + + + + + + + + 
5.8.4.2. + + + + + + + + + + + + + + + 

Kezelés Teszt 

-2 -1  0 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Habituáció 

-3 
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a kompartmentekbe helyezést alternáltuk: minden második nap az állatok a preferált 

kompartmentbe kerültek, a többi napon pedig a nem-preferáltba (így a morfin-kezelt 

állatok összesen 3 alkalommal részesültek drogkezelésben). Ebben a fázisban az állatok 

20 percet töltöttek az adott kompartmentben. Megjegyzendő, hogy a helypreferencia 

kísérletekben a sokk és az állatok drogkezelése között ugyanúgy 27 nap telt el, mint a 

későbbiekben leírásra kerülő tolerancia kísérletben. A kísérleteket az 

összehasonlíthatóság miatt hangoltuk össze. Majd a kezelést abbahagytuk és 

megkezdtük az állatok tesztelését 6 egymást követő napon, mely során sem morfin, sem 

oldószer-injekciót nem kaptak és 10 percet töltöttek a tesztdobozban, melyet kamerával 

rögzítettünk. A kísérlet befejezése utáni napon az állatokat altatóval túlaltattuk és 

mellékveséjüket post mortem eltávolítottuk. (N=10 mind a négy csoportban) 

 

5.8.4.2. Trauma hatása határozatlan időközönként elvégzett kondicionált 

helypreferencia tesztben 

Jelen kísérlet sokkolási, habituációs és kezelési fázisa az előzőével teljesen 

megegyezett. Itt azonban a drogkezelés abbahagyását követő 1., 3., 5., 8., 12. és 19. 

napokon végeztük el a helypreferencia teszteket. Ezt a vizsgálatot két egymást követő 

kísérletsorozatban végeztük el, melyek közül az első a tesztelés 5. napjáig tartott, a 

második a 19.-ig. Így N= 12 mind a négy csoportban a 4. tesztnapig, az ezt követő két 

alkalommal N=6. 

 

5.8.5. Trauma hatása a morfin-tolerancia kialakulására 

 

A továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy változik-e a morfin hatásaihoz való 

toleranciája azoknak az állatoknak, melyek 1 hónappal korábban sokkot kaptak. A 

tolerancia megállapításához a morfinnak azt a tulajdonságát használtuk fel, mely szerint 

alacsony dózisban (5 mg/kg) testhőmérséklet-emelkedést, hipertermiát vált ki (Benamar 

és mtsai., 2003; Fraga és mtsai., 2008; Rawls és mtsai., 2003). Mivel a tolerancia nem 

csak a drogok pszichotikus, hanem fiziológiai hatásaihoz való hozzászokást is magába 

foglalja (Kota és mtsai., 2008; Naassila és mtsai., 2004; Zachariou és mtsai., 2006), így 

mi is ennek tekintettük a hipertermia elmaradását. Kísérleti állataink testhőmérsékletét 

rádiótelemetriával mértük napi 24 órában a transzmitterek beültetésétől a kezelés 



49 

 

végéig, s percenként regisztráltuk. A műtétet követően az állatokat egyenként a 

telemetriás mérőeszköz dobozaiban helyeztük el (a kísérlet teljes időtartamára) és 1 hét 

felépülési időt hagytunk, majd megsokkoltuk őket (kontrollok csak 5 percre bekerültek 

a tesztdobozba). 27 nappal a sokk után az előző kísérletekhez hasonlóan 4 csoportra 

osztottuk őket és az alábbi kezelésben részesültek: az oldószer és a sokkolt+oldószer 

csoportok reggel 8-kor és délután 4-kor ip. oldószert (fiziológiás sóoldatot), a morfin és 

a sokkolt+morfin csoportok ugyanezen időpontokban ip. morfint kaptak (5 mg/kg) 5 

napon át.  

 

5.9. Statisztikai kiértékelés 

 

Az adatokat átlag ± standard hiba (SE) formában ábrázoltuk. A statisztikai elemzéseket 

a Statistica 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa) szoftverrel végeztük. A megemelt keresztpalló, 

nyílt tér, szociális interakció, rezidens-betolakodó és kondicionált félelem tesztek 

elemzéséhez nem-paraméteres Kruskal-Wallis tesztet használtunk, páros 

összehasonlításhoz pedig Mann-Whitney U tesztet. A tesztek után mért testsúly és a 

tesztek alatt mutatott viselkedési összefüggéseket Spearman-korrelációval elemeztük. 

Hormonkoncentrációk páros összehasonlításához és a mellékvese súlyok 

összehasonlításához egy szempontos ANOVA-t, helypreferencia tesztnél több 

szempontos ANOVA-t, a több időpontban mért kortikoszteron-szintekhez és a 

telemetriás mérésekhez Repeated Measures ANOVA-t használtunk, post hoc pedig 

Newman-Keuls tesztet. Szignifikánsnak a p<0,05 értékeket tekintettük, többszörös 

összehasonlítás után Bonferroni-Holm-féle korrekciót alkalmaztunk. 
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6. EREDMÉNYEK  

 

6.1. Szociális és nem-szociális stresszorok kontextus függésének vizsgálata 

 

6.1.1. Pszichoszociális stressz hatása a viselkedésre nem-szociális (megemelt 

keresztpalló teszt) és szociális (szociális interakció teszt) kihívás esetén, illetve a plazma 

kortikoszteron koncentrációjára és a mellékvesék súlyára 

 

A pszichoszociális stressz nem befolyásolta az állatok viselkedését megemelt 

keresztpalló tesztben. (5. Táblázat). Nem mutatott összefüggést továbbá az állatok 

súlyának változása a nyílt karban töltött idő%-kal (R=0,078; p=0,68).  

 

5. táblázat. Pszichoszociális stressz hatása nem-szociális kihívás estén. Nincs szignifikáns különbség a 

csoportok között megemelt keresztpalló tesztben. Az adatok átlag ± SE formában vannak kifejezve.  

Ha azonban az állatok egy fajtárssal kerültek szembe (szociális kihívás), fellépett egy 

–a pszichoszociális stresszhelyzethez hasonló- szociális kihívás. Ekkor szignifikánsan 

csökkentette a szociális kontaktusokat (H(2, 36)=16,94; p<0,001) anélkül, hogy a 

pihenéssel töltött időt befolyásolta volna (H(2, 36)=4,11; p<0,1, 10. ábra). Az 

explorációval töltött idő csökkenését (H(2; 36)=22,7; p<0,001) az agresszív interakciók 

drámai fokozódása (H(2, 36)=27,79; p<0,001) vonta maga után. Fontos megjegyezni, 

hogy az agresszív interakciókkal töltött időt az izoláció is megemelte.  

A pszichoszociális stresszt követően elvégzett megemelt keresztpalló teszt után a 

stresszelt állatok kortikoszteron szintje nem különbözött a kontrollokétól (F=1,1; 

p=0,34; N=9-12, 11. ábra). Szociális interakció teszt után azonban a pszichoszociálisan 

stresszelt állatok kortikoszteron szintje szignifikánsan magasabb volt a kontroll és az 

izolált csoportéhoz képest (F=78,9; p < 0,0001; N=12).  

 

Csoport Nyílt karban töltött idő% Zárt kari belépések száma Nyílt kari belépések %-a

Kontroll 14.12±2.83 18.67±2.64 27.27±4.36

Izolált 6.72±2.09 18.20±1.94 27.43±4.97

H(2, N=33) 2.75 1.45 1.97

p 0.25 0.48 0.37

Pszichoszociálisan 

stresszelt
11.38±3.98 15.27±1.86 33.46±3.65
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10. ábra. Pszichoszociális stressz hatása a viselkedésre szociális kihívás esetén. Szociális interakció 

tesztben az izoláltan tartott állatok szignifikánsabb kevesebb időt fordítottak a környezet felderítésére 

(exploráció) és többet az agresszív interakciókra, mint a kontrollok. Ám a pszichoszociális stressznek 

kitett csoport a kontrollokhoz és az izoláltakhoz képest is szignifikánsan kevesebb időt töltött 

explorációval és szociális kontaktusokkal, emellett pedig többet agresszív interakciókkal. Az adatok átlag 

+ SE formában vannak kifejezve. *p < 0,05, ***p < 0,001 különbség kontrollhoz képest. #p < 0,001 

különbség izolálthoz képest. 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra.  Pszichoszociális stresszt követően 

elvégzett megemelt keresztpalló teszt nem 

emelte meg az állatok kortikoszteron szintjét. 

Azonban szociális interakció teszt után a 

plazma kortikoszteron szintje szignifikánsan 

magasabb volt, mint a kontrolloké és az 

izoláltaké. Az adatok átlag + SE formában 

vannak kifejezve. ***p < 0,001 különbség 

kontrollhoz képest. #p < 0,001 különbség 

izolálthoz képest. 
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Mindkét kísérlet során a pszichoszociális stressz megnövelte a mellékvesék súlyát 

(12. ábra. Megemelt keresztpalló teszt: F=4,9; p=0,02, N=9-12; Szociális interakció 

teszt: F=5,2; p=0,001; N=12). 

 

 

 

 

12. ábra.  A pszichoszociális stressz az 

állatok mellékveséjének súlyát 

szignifikánsan növelte mindkét kísérletben. 

Az adatok átlag + SE formában vannak 

kifejezve. *p < 0,05, ***p < 0,001 különbség 

kontrollhoz képest. #p < 0,001 különbség 

izolálthoz képest. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Az immobilizáció hatása nem-szociális (megemelt keresztpalló, nyílt tér tesztek) 

és szociális (rezidens-betolakodó teszt) kihívás esetén 

 

Amikor immobilizációs stressz alkalmazását követően az állatokat nem-szociális 

kihívások elé állítjuk, az állatokon a szorongás jelei mutatkoznak. Megemelt 

keresztpalló tesztben a nyílt karban töltött időt (H(1, 15)=3,8; p<0,05), nyílt tér tesztben 

pedig a centrális zónában töltött időt (H(1, 18)=4,32; p<0,05) csökkentette szignifikánsan. 

Az állat lokomócióját jelző változókra pedig nem volt hatással (zárt kari belépések 

száma: H=0,41; p> 0,5; nyílt kari belépés%: H=2,84; p=0,1; vonalátlépések száma: 

H=0,002; p> 0,9). A testsúlyváltozás és a keresztpalló nyílt karján töltött idő között 

pozitív korrelációt kaptunk (R=0,623; p=0,01): a stressz miatt kisebb testsúllyal 

rendelkező állatok kevesebb időt töltöttek a nyílt karban (13. ábra). 
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13. ábra. Az immobilizációs stressz hatása a patkányok viselkedésére nem-szociális tesztekben. (A) 

Az immobilizált állatok szignifikánsan kevesebb időt töltöttek a nyílt karban a kontrollokhoz képest 

megemelt keresztpalló tesztben. (B) A megemelt keresztpalló teszt során nyílt karban töltött idő (%) és a 

kezelés időtartama alatt (3 nap) bekövetkezett testsúlyváltozás között pozitív korrelációt kaptunk: azok az 

álatok, melyek testsúlya a stressz hatására csökkent, kevesebb időt töltöttek a nyílt karban. (C) Az 

immobilizált állatok szignifikánsan kevesebb időt töltöttek a centrális zónában nyílt tér tesztben.  Az 

adatok átlag + SE formában vannak kifejezve. *p < 0,05 különbség kontrollhoz képest. 

 

Az immobilizációs stressz azonban nem volt hatással az állatok magatartására szociális 

kihívás esetén (6. táblázat).  

  

6. táblázat. Az immobilizáció hatása a viselkedésre szociális kihívás esetén. Rezidens-betolakodó 

tesztben nincs különbség a csoportok között egyik változóban sem. Az adatok idő%-ban, átlag ± SE 

formában vannak kifejezve. 

Csoport Pihenés Exploráció Szociális interakciók Agresszív interakciók

Kontroll 0.38±0.22 38.60±3.95 11.74±1.08 34.24±4.22

Immobilizált 1.21±0.69 36.76±3.59 11.58±1.11 36.84±3.48

H(1, N=18) 0.0085 0.1249 0.007813 0.3294

p 0.9262 0.7238 0.9296 0.566
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6.1.3. Sokk hatása nem-szociális (megemelt keresztpalló, nyílt tér tesztek) és szociális 

(rezidens-betolakodó teszt) kihívás esetén 

 

Sokkolt állatainkat szintén kitettük nem-szociális és szociális kihívásoknak. A sokk 

sem a megemelt keresztpalló teszt, sem szociális kihívás esetén nem volt hatással a 

viselkedésre. Nem mutatott összefüggést továbbá az állatok súlyának változása a nyílt 

karban töltött idő%-kal (R=-0.38; p=0,19). Ám azt tapasztaltuk, hogy a nyílt tér  

tesztben a mozgásaktivitást szignifikánsan csökkentette. Ezen vizsgálatok eredményeit a 

7. táblázat foglalja össze. 

 

7. táblázat. Sokk hatásának vizsgálata megemelt keresztpalló (A), nyílt tér (B) és rezidens-

betolakodó tesztben (C). Az adatok átlag + SE formában, rezidens-betolakodó teszt esetén minden 

paraméter idő%-ban van kifejezve. *p <0,05 különbség kontrollhoz képest. 

A  

Csoport Nyílt karban töltött idő% Zárt kari belépések száma Nyílt kari belépések %-a

Kontroll 11.02±3.20 8.67±1.07 28.29±5.60

Sokkolt 10.63±3.12 9.25±1.56 25.66±2.81

H(1, N=16) 0.00232 0.0095 0.0209

p 0.9616 0.9225 0.885  

B 

Csoport Vonalátlépések száma Centrális zónában töltött idő%

Kontroll 359.88±29.60 5.45±1.46

Sokkolt 240.13±24.51 12.51±3.64

H(1, N=17) 5.59 2.654

p 0.018* 0.103  

C 

 

6.2. Trauma hatása kondicionált félelem tesztben 

 

A sokkolt állatok erőteljes ledermedő magatartást mutattak a sokkoló dobozba 

visszakerüléskor, 28 nappal a trauma után (14. ábra). A mozdulatlanul töltött idő végig 

a teszt ideje alatt magasabb volt a kontrollokéhoz képest ( a H(1,16) értéke 10,50 és 12,88, 

a p értéke 0,0012 és 0,0003 között mozgott). 

Csoport Pihenés Exploráció Szociális kontaktus Agresszív interakció

Kontroll 0.10±0.07 37.13±3.71 12.29±1.83 34.12±4.22

Sokkolt 0.66±0.43 38.63±2.03 13.19±1.10 33.38±2.77

H(1, N=18) 0.896 0.6322 0.1951 0.0487

p 0.3438 0.4265 0.6587 0.8253
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14. ábra.  Trauma hatása a patkányok 

viselkedésére kondicionált félelem tesztben. 

Sokkolás után 1 hónappal az állatokat 

visszakerültek a sokkoló dobozba 5 percre. Ez 

idő alatt a traumás állatok szignifikánsan több 

időt töltöttek mozdulatlanul, ledermedve, mint 

a kontrollok. Az adatok átlag + SE formában 

vannak kifejezve. ***p < 0,001 különbség 

kontrollhoz képest. 

 

 

 

 

 

 

Az eddigi kísérletek a magatartási stresszválasz specifikusságát támasztják alá. A 

nem-szociális stresszor hatása nem-szociális környezetben jelentkezett, a szociálisé 

pedig szociálisban. A traumatikusé pedig a traumára emlékeztető környezetben.  

 

6.3. Sokk hatása a plazma kortikoszteron szintre újdonság stressz előtt és után 

 

6.3.1. Sokk akut hatása újdonság stressz előtt és után 

 

Az elektromos sokk az állatok kortikoszteron szintjét nagy mértékben megemelte (F 

(1, 20)= 8,33; p= 0,009), s ezt az újdonság stressz már nem növelte tovább (F=3,41; 

p=0,7). A kontroll csoport kortikoszteron szintjét az újdonság stressz a vártnak 

megfelelően megnövelte (p=0,007). Újdonság stresszt követően a kontroll és kezelt 

csoport szintje nem különbözött egymástól (F=0,05; p=0,8; 15. ábra). 

 

6.3.2. Sokk krónikus hatása az újdonság stressz előtt és után 

 

A sokkot követő napon azt tapasztaltuk, hogy a sokkoltak kortikoszteron-szintje 

szignifikánsan magasabb volt a kontrollokénál (F(1, 22)=5,17; p=0,03). Ez a különbség a  

14. napra már eltünt(F(1, 20)=0,05; p=0,8) és a 28. napon sem volt jelen (F (1, 17)=0,42; 

p=0,50). 
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Az újdonság stressz minden esetben szignifikánsan megnövelte a kortikoszteron 

szintjét az alapszinthez képest mind a kontrollok (1. nap F=0,08, p=0,0004; 14. nap 

F=0,32, p=0,001; 28. nap F=0,17 p=0,004), mind pedig a sokkoltak (1. nap p=0,0009; 

14. nap p=0,001; 28. nap p=0,001). Az újdonság stresszt követően a két csoport 

emelkedett kortikoszteron szintje között viszont szignifikáns eltérés sehol sem volt (1. 

nap F=1,50, p=0,2; 14. nap F=0,13 p=0,7; 28. nap F=0,001; p=0,97). 

 

6.4. Trauma hatása a drogkereső magatartásra kondicionált helypreferencia 

tesztben 

 

6.4.1. Trauma hatása meghatározott időközönként elvégzett kondicionált 

helypreferencia tesztben, illetve a mellékvesék súlyára 

 

A sokkolt állatok meglepően erős preferenciát mutattak valamelyik kar iránt az első 

habituáció alkalmával (16. ábra). A sokkoltak a preferált kompartmentben 

szignifikánsan több időt töltöttek, a nem-preferáltban pedig szignifikánsan kevesebbet, 

mint a kontrollok (Fcsoport(1,37)= 0,06; p> 0,7; Fkompartment(1,37)= 56,2; p< 0,0001; 

Finterakció(1,37)= 20,17; p< 0,0001). Mindemellett a kompartmentekbe történő belépések 

frekvenciája is szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontrolloké (Fcsoport= 109; 

p=0,0001; Fkompartment= 0,50; p= 0,5; Finterakció= 0,18; p=0,0001). 

 

 

 

16. ábra.  Trauma hatása a patkányok viselkedésére a morfin kezelést megelőző habituációk során. 

Az ábrázolás a könnyebb szemléltetés miatt jelen ábrán kompartmentek és nem csoportok szerint történt. 

Sokk után 1 hónappal az állatokat a helypreferencia dobozra helyeztük a tesztkészülékhez való 

hozzászokás céljából 10 percre. (A) Mindkét habituáció esetén a preferált és a nem-preferált 

kompartmentekben töltött idő (%) között a különbség szignifikánsnak bizonyult. Viszont az első 

habituáció alkalmával a sokkolt csoport állatai szignifikánsan több időt töltöttek a preferált karban, és 

kevesebbet a nem-preferált karban, mint a kontrollok. (B) Emellett a kompartmentekbe szignifikánsan 

kevesebbszer léptek be, mint a kontrollok. Ezen különbségek a második habituációkor már nem voltak 

kimutathatók. Így a morfin kezelést a kísérlet további szakaszában abban a kompartmentben kapták, 

amelyet a második habituáció alkalmával nem preferáltak, tehát a második habituáció értékeit vettük 

alapszintnek. Az adatok átlag + SE formában vannak kifejezve. ***p < 0,001, különbség preferált 

kompartmenthez képest, ###p < 0,001 különbség kontrollhoz képest. (C) Első habituáció során negatív 

korrelációt kaptunk a preferált karban töltött idő és az ide történt belépés között. Ez a hatás a második 

habituációkor már nem volt megfigyelhető.→ 
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Spearman-korrelációval is megvizsgálva a preferált kompartmentben eltöltött idő 

negatívan korrelált a belépésszámmal (R= -0,554; p<0,0001), mely szerint a növekvő 

kompartment-preferencia csökkenő mozgásaktivitással párosult. Megjegyzendő, hogya 

preferált kompartment kiválasztása az állatok részéről véletlenszerű volt. Ha a 

kompartmentekben töltött időt nem a preferencia alapján vizsgáljuk, hanem hogy 

mennyi időt töltöttek az egyik (A) és mennyit a másik (B) kompartmentben, 

statisztikailag nem különbözött egymástól (A: 41.7±3.1; B: 37.4±2.8 idő%, H(1, 

43)=0,61; p>0,4). A preferencia tehát nem a kompartmentek külső jellegétől függött. Az 

erős preferencia eltűnt a második habituációkor (idő%: Fcsoport(1,37)= 2,60; p> 0,1 

Fkompartment(1,37)= 60,03; p< 0,0001; Finterakció(1,37)= 1,10; p> 0,3; belépésszám: 

Fcsoport=2,13; p>0,15; Fkompartment=0,13; p=0,72; Finterakció=0,02; p=0,89; Spearman R= 

0,005; p>0,9). Így a kezelés során azt vettük nem-preferált kompartmentnek, melyben a 

2. habituáció során kevesebb időt töltöttek az állatok, és ezt a szintet vettük alapszintnek 

a tesztfázis során kapott adatok ábrázoláskor is. A 6 napig tartó tesztfázis során az 

állatok kezelést nem kaptak, így az apparátusra kerülésükkor azt figyeltük, mennyi időt 

töltöttek abban a kompartmentben, ahol korábban a kezelést kapták (drogkereső 

magatartás). Mivel az oldószer és a sokkolt+oldószer csoportok között preferencia 

szempontjából sehol sem volt szignifikáns különbség, összevontuk és átlagukat 

kontrollként ábrázoltuk.  Nem-sokkolt állatok esetén a morfin kezelés hatásos volt 

ugyan, de a preferencia gyorsan lecsengett. Ezzel ellentétben a sokkolt morfinnal kezelt 

csoportnál a drogkereső magatartás még a 4. napon is látható volt (Repeated measure 

faktor az interakció kezelés és idő között, Finterakció(12, 216)= 1,90; p< 0,04, 17. ábra).  
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17. ábra. Trauma hatása a drogkereső magatartásra morfin kondicionált és egymást követő 

napokon elvégzett helypreferencia tesztben. A nem-sokkolt, morfin kezelt állatok szignifikánsan több 

időt töltöttek az első tesztnapon abban a kompartmentben, melyben a kezelés során a morfint kapták, mint 

a kontrollok. Ez a hatás azonban a második tesztnapon már nem volt látható.  A sokkoltak azonban a teszt 

első négy napján szignifikánsan több időt töltöttek abban a kompartmentben, ahol kezelés során a drogot 

kapták. Ez a hatás csak a teszt 5. napjára tűnt el. Az adatok átlag ± SE formában vannak kifejezve. *p < 

0,05 különbség a kontrollhoz képest. Az oldószer és sokkolt oldószer csoportok viselkedése között a teszt 

során szignifikáns különbséget egyik változónál sem kaptunk, így összevontuk és egy csoportként, 

kontroll néven ábrázoltuk. H2: második habituáció (alapszint). 

 

 

A kísérletsorozatot követő napon az állatokat túlaltattuk, majd post mortem a 

mellékveséket eltávolítottuk. A csoportok között nem találtunk szignifikáns 

különbséget. Az eredményeket a 8. Táblázat tartalmazza. 

 

 8. táblázat. Trauma és drogkezelés hatása a mellékvesék súlyára. A csoportok között nem volt 

szignifikáns különbség. Az adatok átlag ± SE formában vannak kifejezve. 

 

 

Csoport Relatív mellékvese súly (mg/kg) N

Kontroll 151.54±8.21 24

Morfin 153.00±9.36 10

Sokkolt morfin 157.93±8.40 11

F 0.19

p 0.82
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6.4.2. Trauma hatása határozatlan időközönként elvégzett kondicionált helypreferencia 

tesztben 

 

A sokkolt állatok erős kompartment preferenciáját ebben a kísérletben is tapasztaltuk az 

első habituáció során (18. ábra). A sokkoltak a preferált kompartmentben szignifikánsan 

több időt töltöttek, a nem-preferáltban pedig szignifikánsan kevesebbet, mint a 

kontrollok (Fcsoport(1,46)=1,05; p=0,3; Fkompartment(1,46)= 87,84; p< 0,0001; Finterakció(1,46)= 

34,17; p< 0,0001). A kompartmentekbe történő belépések száma itt is szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint a kontrolloké (Fcsoport= 112,20; p=0,0001; Fkompartment= 1,91; p= 

0,17; Finterakció= 0,05; p>0,8). Spearman-korrelációval is megvizsgálva a preferált 

kompartmentben eltöltött idő negatívan korrelált a belépésszámmal (R=-0,489; 

p=0,0006). Tehát a növekvő kompartment-preferencia ez esetben is csökkenő 

lokomócióval társult. Bebizonyosodott itt is a kompartment preferencia 

véletlenszerűsége (A: 40,46±3,9; B: 37,9±3,7 idő%, H (1, 46)=3,71; p> 0,4).  

A preferencia tehát nem a kompartmentek külső jellegétől függött. Az erős 

preferencia eltűnt a második habituációkor (idő%: Fcsoport(1,46)= 0,75; p= 0,4; 

Fkompartment(1,46)= 42,98; p< 0,0001; Finterakció(1,46)= 0,76; p=0,4; belépésszám: 

Fcsoport=3,55; p>0,07; Fkompartment=0,71; p=0,4; Finterakció=0,007; p>0,9; Spearman R= 

0,055; p>0,7). Így a kezelés során azt vettük nem-preferált kompartmentnek, melyben a 

2. habituáció során kevesebb időt töltöttek az állatok, és ezt a szintet vettük alapszintnek 

a tesztfázis során kapott adatok ábrázoláskor is.  

 

 

 

18. ábra. Trauma hatása a patkányok viselkedésére a morfin kezelést megelőző habituációk során.  

Az ábrázolás és a kísérlet menete a habituációkig a 16. ábrához és 6.4.1.-es kísérlethez hasonlóan történt.  

Ennek megfelelően hasonló eredményt kaptunk: (A) Mindkét habituáció esetén a preferált és a nem-

preferált kompartmentekben töltött idő (%) között a különbség szignifikánsnak bizonyult. Viszont az első 

habituáció alkalmával a sokkolt csoport állatai szignifikánsan több időt töltöttek a preferált karban, és 

kevesebbet a nem-preferált karban, mint a kontrollok. (B) Emellett a kompartmentekbe szignifikánsan 

kevesebbszer léptek be, mint a kontrollok. Ezen különbségek a második habituációkor már nem voltak 

kimutathatók.  Így a morfin kezelést a kísérlet további szakaszában abban a kompartmentben kapták, 

amelyet a második habituáció alkalmával nem preferáltak, tehát a második habituáció értékeit vettük 

alapszintnek. Az adatok átlag + SE formában vannak kifejezve. ***p < 0,001, különbség preferált 

kompartmenthez képest, ###p < 0,001 különbség kontrollhoz képest. (C) Első habituáció során negatív 

korrelációt kaptunk a preferált karban töltött idő és az ide történt belépés között. Ez a hatás a második 

habituációkor már nem volt megfigyelhető. → 
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A 19 napig tartó tesztfázis kivitelezése az előző kísérlettel teljesen megegyezett, 

hiszen itt is összesen 6 tesztnapot alkalmaztunk, ám itt nem egymást követő napokon, 

hanem véletlenszerű időpontokban végeztük el. Mivel az oldószer és a sokkolt+oldószer 

csoportok között preferencia szempontjából ebben a kísérletben sem volt sehol 

különbség, összevontuk és átlagukat kontrollként ábrázoltuk.  Nem-sokkolt állatok 

esetén a morfin kezelés olyan hatásos volt, hogy a kezelést követő 5. napig fennmaradt a 

drogkereső magatartás. 8 nappal a kezelés után azonban bekövetkezett a lecsengés 

(extinkció). Ezzel ellentétben a sokkolt+morfinos csoportnál a drogkereső magatartás 

extrém sokáig, a kelést követő 12. napig fennmaradt. Az állatok drogkereső magatartás 

végleg csak a 19. napon csengett le (Repeated measure faktor az interakció kezelés és 

idő között, első 4 napon Finterakció(12,184)= 2; p< 0,04, utolsó két napon Finterakció(12,48)= 1,1; 

p< 0,05; 19. ábra).  

Mivel az előző kísérletsorozatban a trauma és a morfin kezelés nem volt hatással a 

mellékvesék súlyára, ezért itt nem mértük meg ismét. 
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19. ábra. Trauma hatása a drogkereső magatartásra morfin kondicionált és szabálytalan 

időközönként elvégzett helypreferencia tesztben. Az ábrázolás és a kísérlet menete a habituációkig a 

17. ábrához és 6.4.1-es kísérlethez hasonlóan történt, ám ebben az esetben a teszteket határozatlan 

időközönként végeztük el. A nem-sokkolt, morfin kezelt állatok szignifikánsan több időt töltöttek az első 

3 teszt alkalmával (1., 3., és 5. napokon) abban a kompartmentben, melyben a kezelés során a morfint 

kapták, mint a kontrollok. Ez a hatás azonban a 4. tesztnél (8. nap) már nem volt látható. A sokkoltak 

azonban 5 teszt alkalmával (1., 3., 5., 8. és 12. napokon) szignifikánsan több időt töltöttek abban a 

kompartmentben, ahol kezelés során a drogot kapták. Ez a hatás csak a 6. teszt (19. nap) során tűnt el. Az 

adatok átlag ± SE formában vannak kifejezve. *p < 0,05 különbség a kontrollhoz képest. Az oldószer és 

sokkolt oldószer csoportok viselkedése között a teszt során szignifikáns különbséget egyik változónál sem 

kaptunk, így összevontuk és egy csoportként, kontroll néven ábrázoltuk. H2: második habituáció 

(alapszint). 

 

6.5. Trauma hatása a morfin-tolerancia kialakulására 

 

A testhőmérséklet változásait az alapszinthez képest tüntettük fel (a biotelemetriás 

transzmitterek egyéni hibáinak kiküszöbölése miatt). Alapszintnek mindig az injekció-

beadást megelőző 1 óra átlagát vettük. A továbbiakban csak a napi első injekciók 

eredményeit tüntettük fel. Mivel az oldószer és a sokkolt+oldószer csoportok 

testhőmérséklet-változásai között sehol sem találtunk szignifikáns különbséget, ezért 

összevontuk őket és értékeiket a 9. táblázatban ábrázoltuk. Az állatok testhőmérsékletét 
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az oldószer injekció szignifikánsan megemelte, s ez hatás a kísérlet 5. napjáig 

fennmaradt. 

 

9. táblázat. Oldószer injekciók hatása a testhőmérsékletre. Az adatok az alapszinthez képest történt 

változást mutatják 
o
C-ban, átlag ± SE formában. 

 

 

A morfin az injekciót követő 20-40 percben csökkentette a testhőmérsékletet (20. ábra), 

tehát kivédte az injekció testhőmérséklet-emelő hatását. Ez valószínűleg annak tudható 

be, hogy a morfin euforikus hatása nagyon gyorsan bekövetkezett, így az állatokat nem 

zavarta az injekció. A hipertermiás hatás pedig ezt követően jelentkezett: a morfin 

lassan, de robusztusan megemelte az állatok hőmérsékletét. Ez az első napon majdnem 

2 
o
C-os volt és hatása több, mint 3 órán keresztül fennmaradt. Ekkor még a sokkolt 

csoport is hasonlóan reagált a morfin kezelésre. A további napokon a nem-sokkolt álltok 

lassan kezdtek el habituálódni a morfin hőmérséklet-emelő hatásához: a maximális 

emelkedés 1,8 
o
C; 1,6 

o
C; 1,5

 o
C; 1,4 

o
C és az 5. napra 1 

o
C-ra változott. Ezzel 

ellentétben a sokkolt csoportnál extrém gyors tolerancia következett be: hőmérsékletük 

már a 2. napon csak 1
o
C-kal emelkedett meg, a további napokon pedig hipertermia már 

egyáltalán nem volt megfigyelhető. Az interakció a kezelés hatása és a testhőmérséklet 

időbeli változása (injekciókat követően) között minden nap szignifikáns volt (F(16, 104), 

Kísérlet napjai 
Injekciót követő percek 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 

1 
1.30 

±0.06 

1.45 

±0.15 

0.90 

±0.22 

0.32 

±0.13 

0.13 

±0.11 

0.39 

±0.16 

0.34 

±0.27 

0.13 

±0.16 

0.12 

±0.17 

2 
1.00 

±0.16 

0.90 

±0.16 

0.41 

±0.08 

0.38 

±0.06 

0.26 

±0.06 

0.28 

±0.09 

0.37 

±0.11 

0.33 

±0.09 

0.56 

±0.11 

3 
1.01 

±0.14 

0.63 

±0.18 

0.36 

±0.14 

0.23 

±0.11 

0.09 

±0.08 

0.05 

±0.13 

0.38 

±0.24 

0.39 

±0.14 

0.30 

±0.20 

4 
1.19 

±0.13 

0.55 

±0.11 

0.32 

±0.11 

0.33 

±0.14 

-0.06 

±0.12 

-0.18 

±0.09 

-0.11 

±0.17 

-0.13 

±0.15 

-0.13 

±0.20 

5 
0.77 

±0.09 

0.98 

±0.32 

0.86 

±0.14 

0.85 

±0.20 

0.54 

±0.15 

0.26 

±0.09 

0.13 

±0.13 

0.22 

±0.13 

0.41 

±0.15 
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értéke 1. napon: 7,71; p< 0,0001, 2. napon : 5,67; p< 0,0001, 3. napon: 5,39; p< 0,0001, 

4. napon: 5,08; p< 0,0001 és 5. napon: 1,87; p< 0,03).   
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20. ábra. Morfin-tolerancia vizsgálata biotelemetriával. A kezelés első napján a morfin mindkét 

csoportnál szignifikánsan növelte a testhőmérsékletet. Ez a hatás a kezelés 3. napjára a sokkolt csoportnál 

szinte teljesen eltűnt, a nem-sokkolt morfinos csoportnál viszont ez a hatás a kezelés 5. napján is 

szignifikáns volt. Az oldószer és sokkolt oldószer csoportok testhőmérséklet-emelkedése között  

szignifikáns különbséget sehol nem volt,  így összevontuk és a kezelt csoportokat hozzájuk 

viszonyítottuk.  Az adatok tehát a kontrollhoz képest, átlag ± SE formában vannak kifejezve.  0,05 < 
+
p < 

0,1, *p < 0,05 különbség a kontrollhoz képest. 
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Amellett, hogy a morfin által okozott hipertermia minden nap szignifikánsnak 

bizonyult, enyhe tolerancia azért mégis mutatkozott a nem-sokkolt állatok esetén is. 

Ezeknél az állatoknál a testhőmérséklet-növekedés időtartama napról napra csökkent. 

Ezt a görbe alatti területtel ábrázoltuk (21. ábra, A), melyet azon időpontokból 

állapítottuk meg, ahol a kontrollokhoz képest a különbség szignifikáns volt (F(4, 20)= 

2,83; p=0,05). Az első naphoz képest a görbe alatti terület csökkenése marginálisan 

szignifikáns volt a 4. napon (p=0,053 Bonferroni korrekció után), és szignifikáns az 5. 

napon (p=0,028 korrekció után). A morfin hatására elért maximális napi testhőmérséklet 

szintén csökkent az idő előrehaladtával (21. ábra, B). Az interakció a tesztnap és az 

injekció után eltelt idő között szignifikáns volt a nem-sokkolt állatoknál (F(32, 160)=4,31, 

p < 0,0001), a maximális napi hőmérséklet pedig szignifikánsan alacsonyabb volt az 5. 

napon az elsőhöz képest (p < 0,05). 

21. ábra. Az idő függvényében történt testhőmérséklet-változások a nem-sokkolt, morfin kezelt 

csoportnál. Az első naphoz képest a görbe alatti terület csökkenése marginálisan szignifikáns volt a 4. 

napon és szignifikáns az 5.-en. A morfin hatására elért maximális test hőmérséklet szintén szignifikánsan 

alacsonyabb volt az 5. napon, mint az elsőn. Az adatok átlag + SE formában vannak kifejezve.  0,05 < 
+
p 

< 0,1, #p < 0,05 különbség az első naphoz képest. 
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7. MEGBESZÉLÉS 

 

7.1. Különböző típusú stresszorok hatásának helyzetspecifikussága 

 

Kísérleteinkben a stresszválasz és szorongás kapcsolatát vizsgáltuk, a stresszhelyzet 

és a teszthelyzet hasonlóságának vagy különbözőségének figyelembe vételével. Három 

különböző stressz típust alkalmaztunk: egy krónikus szociális, egy krónikus nem-

szociális, továbbá egy akut, de traumás stresszort. A krónikus stresszorok krónikus 

stresszválaszt váltottak ki, melyet a mellékvesék megnövekedése is alátámasztott. Az 

akut stresszválasz megnövekedése (emelkedett plazma kortikoszteron szint) és 

szorongás azonban csak homológ, tehát a stressz típushoz hasonló helyzetben 

jelentkezett. A traumás stressz szokatlanul hosszú (24 óránál hosszabb) akut 

stresszválaszt váltott ki, mely az emelkedett plazma kortikoszteron szintjében is 

megmutatkozott. Krónikus stresszválasz a fiziológiai paraméterek tekintetében 

(mellékvesék) azonban nem volt tapasztalható. Szorongás nem volt látható megemelt 

keresztpalló és szociális interakció teszt során, de erőteljesen megnyilvánult traumára 

emlékeztető környezetben. 

Ezen kísérleteink alátámasztják csoportunk korábbi munkáiban bemutatott 

eredményeket. A krónikus pszichoszociális stressz nem okozott szorongást nem-

szociális teszthelyzetben (Baranyi és mtsai., 2005; Zelena és mtsai., 1999). Sőt, ha 

izolált állatok 5 napon át fajtársuktól rövid (30 perces) veréseket kaptak, kifejezetten 

csökkentette a szorongást megemelt keresztpalló tesztben (Zelena és mtsai., 1999). Az 

egyszeri vereség élménye szintén csökkenti a szorongást ugyanebben a tesztben. A 

hatás 1-2 hétig is fennmarad annak ellenére, hogy további szociális kontaktusoktól 

megvonták az állatokat (Berton és mtsai., 1999; Haller és Bakos, 2002; Nakayasu és 

Ishii, 2008; Rodgers és Cole, 1993). Ez az akut stressz tehát stimuláló hatást váltott ki 

egy egészen más tesztkörnyezetben. Ezekben a kísérletekben viszont nem vizsgálták a 

stresszorok hatását velük megegyező illetve tőlük eltérő kontextusokban. A 

szakirodalomban leírt és a jelen munkában bemutatott eredmények alapján arra 

következtethetünk, hogy az erőteljes, krónikus szociális stressz csak szociális kihívás 

esetén okoz szorongás-szerű tüneteket, nem-szociális kihívás esetén nem. Ezeket a 

tesztek után mért kortikoszteron szintek is alátámasztották. Ezek az eredmények 
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beleillenek abba a Berton és mts-ai által 1997-ben, 6 patkánytörzs eredményeinek 

analíziséből felállított hipotézisébe, mely szerint a krónikus szociális stresszt követő 

viselkedési válaszreakció helyzetspecifikus.  

Eredményeink továbbá arra engednek következtetni, hogy a pszichoszociális stressz 

tulajdonképpen a szorongás egy konkrét típusához, a szociális fóbiához vezet. Erre a 

pszichoszociálisan stresszelt állatok szociális interakció tesztben mutatott viselkedése 

több szempontból is utal. Agresszivitásuk jelentősen megnőtt, hiszen az idő közel 40%-

ában tanusítottak támadó magatartást. Ezzel párhuzamosan pedig kerülték a másik 

állattal való szociális érintkezést: a teszt idejének kevesebb, mint 2 %-át fordították erre. 

Annak ellenére, hogy az említett viselkedési megnyilvánulások jelzik a szociális 

szorongás kialakulását (Baranyi és mtsai., 2005; Gregus és mtsai., 2005; Guy és 

Gardner, 1985), ezen betegség laboratóriumi modellezése mégsem egyszerű. Mivel más 

tanulmányok azonban nem fordítottak ekkora figyelmet a különböző stresszorok és a 

kihívás helyzetek hasonlóságára illetve különbözőségére, összehasonlítási alapunk 

jelenleg nincs. Mégis, hipotézisünk helyességét igazolja néhány humán tanulmány: (i) 

szociális fóbiához gyakran vezet alárendelt szociális pozíció betöltése (Hermans és van 

Honk, 2006), (ii) a szociális fóbiában szenvedőkre jellemző, hogy enyhe negatív 

szociális hatást is “katasztrofálisnak” élnek meg (Stopa és Clark, 2000), (iii) továbbá 

szociális kihívás során erőszakosan lépnek fel, fegyverrel fenyegetőznek vagy akár 

gyilkolnak (Alden és Taylor, 2004; Casiano és mtsai., 2008). Összességében tehát a 

szociális fóbia olyan szorongás, melyet nem általános stresszorok, hanem kifejezetten 

szociális stressz hatások idéznek elő, s az erre adott válaszreakciók is csak konkrét 

helyzetekben jelennek meg. A kísérleteinkben bemutatott pszichoszociálisan stresszelt 

állataink viselkedése pedig ennek az alapfeltevésnek megfelel. 

 

 További kísérleteinkben nem-szociális stressznek tettük ki az állatokat. Több 

alkalommal kellemetlen fizikai hatást alkalmaztunk, az immobilizációt. Erről a 

stresszről régóta tudjuk, hogy hatását megemelt keresztpalló tesztben vizsgálva 

szorongás tüneteit váltja ki (Chaouloff és mtsai., 1994); s ezt a mi eredményeink is 

alátámasztják. Mi azonban nyílt tér tesztben is vizsgáltuk hatását, s az állatok szintén 

szorongás tüneteit mutatták. Szociális kihíváson átesett állatok esetében pedig azt 

tapasztaltuk, hogy a pszichoszociálisan stresszelt állatainkkal ellentétben az 
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immobilizált patkányok nem mutattak erőteljes agresszív magatartást. Ezek az 

eredmények tehát azt sugallják, hogy a stressz hatásának helyzetspecifikussága itt is 

érvényes.  

Ez a megállapítás egy következő kérdést vethet fel bennünk. Ha a pszichoszociális 

stressz szociális fóbia-szerű tünetek okoz, vajon hozzájárulhat-e ehhez hasonlóan az 

immobilizáció is egy konkrét szorongástípus kialakulásához? Ez az állat számára egy 

olyan stressz, mellyel ketrecében tartva nem találkozik, ezáltal számára semmi 

konkrétumhoz nem köthető. Azonban az immobilizációval járó kellemetlen fizikai és 

pszichológiai hatások mindenképp befolyásolják viselkedését. Ezt azonban – a szociális 

és a traumás stressztől eltérően - teljesen homológ környezetben (immobilizációs 

csőben) vizsgálni nem lehet. Így az állatokat egyéb, nem-szociális kihívás helyzetek elé 

állítottuk. Konfliktushelyzetbe kerülésük során (megemelt keresztpalló) egy általános 

félelemérzet alakult ki. Ugyanez látható a nyílt tér teszt során mutatott viselkedésükön 

is, hiszen a centrális területet elkerülték. A szorongó érzés tehát részlegesen 

generalizálódott (Viana és Rabian, 2008).  

Humán vizsgálatokból tudjuk, hogy nincs konkrét tárgya a pánikbetegek félelmének 

sem. Így akár ezen szorongástípus tüneteire is utalhatnának az általunk vizsgált állatok 

reakciói. A pánikbetegek szorongásos tünetei azonban periodikusan, ún. rohamokban 

jelentkeznek, melyet erőteljes fiziológiai reakciók is kísérhetnek (Association, 1994). 

Rosszulléteik bekövetkezésekor heves menekülési reakcióba kezdenek, melyhez 

hasonlót állatkísérletek során is megfigyeltek (Pinheiro és mtsai., 2007). A többféle 

megemelt pallón mutatott viselkedésminták részletes analízisekor derült fény arra, hogy 

a pánikbetegség jelei kísérleti állatokon úgy mutatkoznak meg, hogy lényegesen 

gyorsabban menekülnek az apparátus védett területére. Ezt azonban az állataink zárt 

kari belépési latenciáján nem tapasztaltuk. Graeff 2007-es munkájában (Graeff, 2007) 

pedig a pánikbetegség legfőbb tünetének azt tartja, hogy míg a rohamokat heves 

fiziológiai (főleg a szimpatikus idegrendszert érintő) tünetek kísérik, addig a HPA-

tengelyben változás nem, vagy csak kis mértékben kimutatható. Ezzel szemben például 

a generalizált szorongást e tengely erőteljes reakciója kíséri. Csoportunk több korábbi 

munkájában is bemutatta, hogy többszöri immobilizáció emeli a vérplazma 

kortikoszteron és ACTH szintjét, s ezzel összhangban növeli a mellékvesék súlyát 

(Zelena és mtsai., 2004; Zelena és mtsai., 2003). Jelen munkában mi is kimutattuk a 
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HPA-tengely válaszreakcióját, továbbá kísérleteinkben nem tapasztaltuk a fent említett, 

pánikrohamra emlékeztető menekülési reakciót. Mindezek arra utalnak, hogy kísérleti 

állatainknál talán inkább generalizált szorongás-szerű tünetek jelentkeztek 

immobilizáció hatására, s nem pánikbetegség tüneteihez hasonló viselkedésmintázat. 

 

 

Munkánkban a harmadik típusú stressz az elektromos sokk, melyet egy bizonyos 

szorongás, a PTSD modellezésére használják. Megemelt keresztpalló és agresszió 

tesztben a sokkolt állatok viselkedése nem különbözött a kontrollokétól. Nyílt tér 

tesztben azonban hipolokomóciót mutattak, mely vélhetően a szorongás jele. 

Csoportunk korábbi munkája utalt arra, hogy az egyszeri trauma hatására adott 

viselkedési válaszreakciók közül néhány (pl. szociális elkerülés) kialakulásához több 

idő kell (Mikics és mtsai., 2008b). Ezt figyelembe véve 2 héttel, illetve 1 hónappal a 

sokk után is elvégeztük a megemelt keresztpalló, nyílt tér és rezidens-betolakodó 

teszteket (nem publikált adatok), ám viselkedésbeli különbségeket (a nyílt tér tesztben 

mutatott hipolokomóció kivételével) nem kaptunk, így ezekre a disszertáció során nem 

tértünk ki. Az eltelt idő fontosságát mégis szem előtt tartva a kondicionált félelem és a 

következő fejezetben megvitatásra kerülő kondicionált helypreferencia illetve tolerancia 

teszteket 1 hónappal (27-28 nap) a trauma után végeztük. A trauma helyszínére 

visszakerülve a sokkolt állatok ún. passzív védekezéssel, mozdulatlansággal reagáltak 

(Koolhaas és mtsai., 1999) az aktív, tehát a menekülés (felugrás) helyett. Fontos tehát 

hangsúlyozni, hogy egyszeri elektromos sokk hatása a magatartásra hosszú idővel a 

stressz után is látható volt (Pamplona és mtsai., 2006; Quinn és mtsai., 2008; Sacchetti 

és mtsai., 2001; Sutherland és mtsai., 2008). Ez bizonyítja azt, hogy a viselkedési válasz 

bekövetkezésének hiánya szociális illetve nem-szociális kihívások esetén nem egy 

esetleges memóriadeficitnek volt köszönhető. Ez idáig megvitatott kísérleteinkből tehát 

azt láthattuk, hogy a szorongási következmények erősen helyzet specifikusak (homológ 

helyzetekben jelentkeznek), legalábbis a mi körülményeink között. 

A trauma hatása a HPA-tengelyre vitatott és ezzel kapcsolatban már többféle 

eredmény látott napvilágot (lásd Irodalmi áttekintés). Ennek tisztázása érdekében egy 

részletes vizsgálatba kezdtünk, a sokk után különböző időpontokban. A trauma 

bekövetkezése utáni 24 órában az állatok kortikoszteron alapszintje valóban 
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megemelkedett az akut stressz hatás miatt, ám a későbbi időpontokban nem mutattak 

eltérést a kontrollokhoz képest. Ez az eredmény nagyon hasonlít számos korábbi 

(Liberzon és mtsai., 1997; Louvart és mtsai., 2006; Servatius és mtsai., 1995) 

munkához, melyekben hím patkányokon elvégzett kortikoszteronszint-mérés során nem 

kaptak változást. A kortikoszteron alapszint-emelkedésének a sokkot követő 24 órában 

azonban szerepe lehet a trauma hosszú távú következményeinek kialakításában. A 

glükokortikoidok a génexpresszió szabályozása által ebben a 24 órás időintervallumban 

olyan genetikai változásokat indíthatnak el, melyek kiinduló okai lehetnek a később 

megjelenő hatásoknak. 

 

A korábbi és jelen eredmények alapján az alábbi konklúziókat vonhatjuk le: 

(i) Kellemetlen szociális élmény csak szociális kihívás esetén befolyásolja a viselkedési 

válaszreakciót. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a pszichoszociális stressz egy konkrét 

szorongástípus, a szociális fóbia modelljeként alkalmazható. 

(ii) Nem-szociális stressz (immobilizáció) alkalmazásakor egy generalizált, többféle 

helyzetben megjelenő szorongást tapasztaltunk, mely viszont szociális kihívás 

helyzetben nem volt látható. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a nem-szociális stressz 

alkalmazásával egy generalizált szorongás-szerű állapot alakítható ki. 

(iii) Az elektromos sokk hatására az állatok félelmi reakciót mutattak a sokkoló dobozba 

való visszahelyezéskor. A PTSD modellként széles körben használt eljárás hatására az 

általunk alkalmazott kísérleti körülmények között is kimutathatóak voltak az elvárható 

viselkedési válaszok.  

(iv) Az elektromos sokk hosszú távon nem befolyásolta a vér kortikoszteron szintjét, 

azonban egy szokatlanul hosszú, 24 óra múlva is kimutatható akut válasz volt látható. 

 

7.2. Trauma hatása a drogkereső magatartásra  

 

Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy az elektromos sokkal kiváltott trauma milyen 

hatással van a drogkereső magatartásra morfin kondicionált helypreferencia tesztben. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a sokkolt állatokat az apparátusra helyezés első 

alkalmával erőteljes hipolokomóció jellemezte, mely a második alkalommal eltűnt. Az 

állatok drogkereső magatartását egymást követő napokon vizsgálva azt tapasztaltuk, 



73 

 

hogy a traumaélményen átesett állatoknál ez a viselkedés a morfin kezelés abbahagyását 

követő 4. napig fennmaradt, míg a kontrolloké már a 2. napra lecsengett. Mikor a 

vizsgálatokat nem meghatározott időközönként végeztük, a sokkolt csoport drogkereső 

magatartása 12 napig fennmaradt a kontrollokéval szemben, melyek esetében csak az 5. 

napig volt megfigyelhető.  

Az első habituáció során a sokkolt állataink részéről mutatott mozgásaktivitás-

csökkenés nem függött a kompartmentek sajátosságaitól, hiszen véletlenszerűen dőlt el, 

hogy a tesztidő nagy részét melyikben töltik (lásd Eredmények). Már korábbi 

tanulmányaink utaltak arra, hogy ez egy félelmi reakció, mely egyben a szorongás jele 

is (Haller és Bakos, 2002; Leveleki és mtsai., 2006), s az állatok passzív coping-jának 

megnyilvánulása. Ezt a viselkedést az előző fejezetben tárgyalt nyílt-tér és kondicionált 

félelem tesztekben is mutatták, s ez utóbbiban dermedésként definiáltuk. A habituáció 

második napjára az apparátus már ismerős volt az állatok számára, így ez a heves 

félelmi reakció eltűnt, s a kompartment-preferencia egyértelműen megállapíthatóvá vált. 

 A meghatározott időközönként (egymást követő napokon) elvégzett tesztek során a 

nem-sokkolt, morfin kezelt csoport drogkereső magatartásának gyors lecsengése első 

ránézése meglepő lehet, hiszen ismerünk olyan tanulmányokat, melyekben ez a 

viselkedés sokkal tovább fennmaradt, sőt, az idő előre haladtával erősödött (Li és 

mtsai., 2008). Ám megjelentek olyan munkák is, melyekben mindez a miénkhez 

hasonlóan rövid idő alatt bekövetkezett (Parker és McDonald, 2000; Vazquez és mtsai., 

2007). Az eredmények közötti különbséget azonban a drogkezelési mód több 

paramétere is magyarázhatja. A drogkereső magatartás tovább fennmarad, ha a kezelés 

alatt az állatok több időt (legalább 50 percet) töltenek a kompartmentekben, és 

gyorsabban lecseng, ha kevesebbet (25 perc, (Lei és mtsai., 2005; Vazquez és mtsai., 

2007). Más tanulmányokból kitűnik az is, hogy a kezelési fázis hossza szintén fontos 

tényező. A hatás akár 12 hétig is fennmaradhat, ha a kezelés 8 napig tart, s emellett még 

a kompartmentekben töltött kezelési idő is hosszú (45 perc volt, Mueller és mtsai., 

2002).  Azonban gyorsan lecseng, ha mindössze 4 kezelési napot alkalmaztak, s a 

kompartmentekben is csak 30 percet töltöttek az állatok (Parker és McDonald, 2000). 

Az alkalmazott morfin adagolása szintén nem elhanyagolható tényező Ribeiro Do 

Couto és munkatársai (2005) munkája szerint, melyben a 10 mg/kg-os dózis hatására 

bekövetkező gyors lecsengést állítja szembe a 40 mg/kg-mal történő kezelést követő 
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lassúéval. Mindezeket együtt figyelembe véve már érthető a jelen tanulmányban 

bekövetkező gyors lecsengés, hiszen 10 mg/kg-os dózist kaptak kísérleti állatok, s a 

kompartmentekben alkalmanként 20 percet töltöttek. Vizsgálatainkban a morfin adagját 

a szakirodalomban megjelent dózis-hatás görbék alapján választottuk ki. Azon 

tanulmányokban, melyekben több féle morfin dózist teszteltek, a 10 mg/kg bizonyult a 

legmegbízhatóbban kondicionált helypreferencia tesztben (Moaddab és mtsai., 2009; 

Rezayof és mtsai., 2007; Wu és mtsai., 2007; Zarrindast és mtsai., 2005). Ezért az egy 

féle morfindózist alkalmazó vizsgálatoknál –amelyet a jelen dolgozatban is 

alkalmaztunk - főként ezt használják (Lu és mtsai., 2005; Wang és mtsai., 2000; Zhai és 

mtsai., 2008). 

Az általunk elvégzett helypreferencia tesztek fő következtetése azonban az, hogy 

egyszeri, több mint 1 hónappal korábban bekövetkező trauma jelentősen 

meghosszabbítja a drogkereső magatartás lecsengési idejét. Ez a naponta elvégzett 

teszteknél 4 napra bővül (szemben a nem-sokkolt morfin kezelt állatok 1 napjával). A 

tesztek elvégzése között eltelt idő azonban szintén fontos paraméter a drogkereső 

magatartás fennmaradása szempontjából (Li és mtsai., 2008). A vizsgálatok során adott 

viselkedési válaszokat több fontos aspektusból is befolyásolja ez a paraméter, például 

hatással van a  spontán felgyógyulásra és késlelteti a helypreferencia lecsengését (Li és 

mtsai., 2008, Grimm és mtsai., 2002; Grimm és mtsai, 2005). A határozatlan 

időközönként elvégzett helypreferencia tesztnél szintén meghosszabbította a 

traumaélmény a drogkereső magatartás lecsengési idejét, akár csak a határozott 

indőközönként elvégzett vizsgálatban. Ám itt a sokkolt, morfin kezelteknél 12 napra 

hosszabbodott (a morfinos csoporté 5 napra). A drogkereső magatartás tesztelésének 

rendszertelensége valóban hatással volt a sóvárgás fennmaradására, ám a 

konotrollokhoz képest a trauma még ezt is meghosszabbította. 

A trauma és az addikció szoros kapcsolatára emellett az is utal, hogy a 

helypreferenciát ilyen markánsan megerősíteni kevés stressz típus képes. Tudjuk 

például, hogy rágcsálókban az erős hanghatás megerősítheti, de gátolhatja is a 

helypreferencia kialakulását attól függően, hogy a hangot a drogkezelt kompartmentben 

tartózkodás során hallják az állatok (ekkor erősíti), vagy a másikban (ekkor gyengíti, 

(Katz és mtsai., 1980). A krónikus enyhe stressz és az immobilizáció (7 napos) szintén 

csökkentik a helypreferencia kialakulását (Capriles és Cancela, 1999; del Rosario 
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Capriles és Cancela, 2002; Willner és mtsai., 1992). A szociális hatások pedig eltérő 

módon hatnak rá. Mind az izoláltan felnevelt (Wongwitdecha és Marsden, 1996), mind 

pedig a kísérlet idejére elkülönített állatok esetében csökkent a morfin-indukált 

helypreferencia (Coudereau és mtsai., 1997).  A szociális rangsorban betöltött pozíció 

szintén döntően befolyásolja a függőségre való hajlamot: míg csoportban tartott állatok 

esetén a dominánsak mutatták a drogkereső magatartást, addig az alárendeltek nem. Ha 

azonban ugyanezek a domináns hímek verést kaptak egy erősebb fajtárstól, megszűnt a 

helypreferenciájuk, ellentétben az alárendeltekével, akiknél viszont megjelent (Coventry 

és mtsai., 1997).  

A korábbi kutatások eredményei viszont összhangban vannak a függőség és egy 

konkrét stressztípus kapcsolatáról. Több tanulmány kimutatta, hogy az elektromos sokk 

fokozza az addiktív magatartás jellemző tüneteit (Lu és mtsai., 2003; Miczek és mtsai., 

2008; Shaham és Stewart, 1994). Will és mts-ai (1998) leírták továbbá, hogy a sokkot 

24 óra múlva követő drogkezelés abbahagyása után 6-7. nappal elvégzett 

helypreferencia teszt során a drogkereső magatartás még mindig kimutatható. Azonban 

ha a tesztet csak a 14-15. napon végezték el, a sóvárgás már nem maradt fenn. Az 

általunk kivitelezett kontextusban ez szintén nem maradt fenn ilyen sokáig, ám a hatás 

mégis stabilabbnak bizonyult, hiszen a többszöri tesztelés ellenére is a drogkereső 

magatartás 12 napig kimutatható volt. Emellett jelen kísérletben nem a drogkezelést 

közvetlenül megelőző sokk hatását vizsgáltuk – ahogy Will és mts-ai (1998) tették -, 

hanem a kezelést 1 hónappal megelőző sokk által okozott trauma hosszútávú hatásait a 

drogkereső magatartásra. 

Az a tény, hogy a határozott időközönként elvégzett helypreferencia tesztet követően 

eltávolított mellékvesék súlya nem növekedett, összhangban van az előző fejezetben –

vér kortikoszteron szintek alapján – felállított teóriánkkal, mely szerint a trauma nincs 

közvetlen hatással a HPA-tengely működésére.  

 

Jelen eredményeink az alábbiakra engednek következtetni: 

(i) Sokkolt állatok számára új, elrejtőzési lehetőséget nem rejtő környezetben félelmi 

reakciót mutatnak, mely immobilizációban nyilvánul meg. 

(ii) A drogkereső magatartás a traumaélmény hatására hosszabb ideig fennmarad, mint a 

morfin kezelt, ám sokkban nem részesült csoport tagjainál. 
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(iii) A határozatlan időközönként elvégzett helypreferencia tesztek során hosszabb ideig 

fennállt a drogkereső magatartás, mint a határozott időközönként elvégzett tesztek 

esetében. Jelentősége lehet tehát a drogkeresés fennmaradásának szempontjából annak, 

milyen időközönként szembesítjük az alanyokat a kábítószerhatás körülményeivel (pl. 

helyszínével).   

(iv) A sokk hosszú távon nem befolyásolta a mellékvesék súlyát, tehát közvetlenül nem 

volt hatással a HPA-tengelyre. 

 

7.3. Trauma hatása a morfin-tolerancia kialakulására 

 

Vizsgálatunkban a morfin testhőmérséklet-emelő hatását használtuk fel annak 

kiderítésére, hogy a drog iránti tolerancia bekövetkezését befolyásolja-e a trauma. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a morfin hipertermikus hatása a traumás állatoknál a 

kezelés második napjára elmúlt, míg a nem-sokkolt csoportnál ez csak az ötödik napon 

következett be, enyhe mértékben. 

A tolerancia a függőség egyik legjelentősebb tünete (DSM-IV, 1994), így 

bekövetkezésének időpontja segítséget nyújthat a kábítószerrel való visszaélés 

paramétereinek tanulmányozásakor (Kota és mtsai., 2008; Naassila és mtsai., 2004; 

Zachariou és mtsai., 2006). Tolerancia azonban nem csak a drogok pszichés (pl. 

eufória), hanem fiziológiai hatásaihoz (pl.: szívfrekvencia-, testhőmérséklet-változás, 

stb. ) is létrejön. A morfinról régóta ismert, hogy erőteljes hatása van a testhőmérséklet 

alakulására. A hypothalamus preoptikus áreájában lévő GABA-erg neuronok µ-opiod 

receptoraihoz kötődő morfin diszinhibícióval aktiválja a kolinerg rendszert, mely a 

testhőmérséklet emelkedéséhez vezet (Ghosh és Poddar, 1992).  

Ezt azonban a különböző stresszorok jelentősen befolyásolhatják, ám a hatás mértéke 

és milyensége a stressz tulajdonságaitól nagymértékben függ. Egy akut stressz például 

az alacsony morfin dózis hipertermiás hatását hipotermiásra változtatja (Ushijima és 

mtsai., 1985). Ezzel ellenkező hatást vált ki az, ha az állatok 10 napon keresztül több 

alkalommal elektromos sokknak vannak kitéve: a morfin- okozta hipertermia nő, 

szenzitizáció alakul ki (Benedek és Szikszay, 1985). Ismételt zajstressz is okoz 

szenzitizciót, ezzel ellentétben viszont a krónikus, 10 napig ismételt immobilizációs 

stressz csökkenti a morfin hőmérséklet-emelő hatását (Benedek és Szikszay, 1985).   
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 A morfin testhőmérsékletre gyakorolt hatása a stressz erősségétől szintén függ. Ha a 

kellemetlen hatás enyhe, a szenzitizáció bekövetkezése a valószínűbb. Ám erős stressz 

esetében tolerancia és szenzitizáció egyaránt bekövetkezhet (Zelman és mtsai., 1985).  

A mi esetünkben egyszeri, 1 hónappal a drogkezelés előtt bekövetkezett elektromos 

sokk hatása olyan drámai volt, hogy a kezelés második napjára a hipertermikus hatás 

eltűnt, tehát a tolerancia mindössze 1 nap alatt kialakult.  

A tolerancia hátterében állót pontos sejtszintű mechanizmusok még mindig nem 

tisztázottak. Eddig még csak egy általános hatásmechanizmust sikerült felderíteni. Az 

már ismert, hogy az opioid receptorok közül a tolerancia létrejöttében is a µ játsza a fő 

szerepet (Contet és mtsai., 2004; Matthes és mtsai., 1996). Az opioidok hatásukat a 

GABA-mediált szinaptikus transzmisszió gátlásával fejtik ki úgy, hogy redukálják a 

preszinaptikus transzmitter-felszabadulás valószínűségét (Vaughan és mtsai., 1997) 

(valószínűleg a cAMP/PKA útvonalon; Zhang és Pan, 2010). Az azonban, hogy ebbe 

hogy és hol szól bele a szorongás, még nem egyértelmű. 

 

Jelen és az előző fejezetben megvitatott eredmények, továbbá a szakirodalmi adatok 

arra engednek következtetni, hogy a trauma kapcsolata az addikcióval sokkal szorosabb, 

mint más stressz hatásoké. Munkánk arra is rávilágít, hogy a traumaélmény a függőség 

kialakulásának és fennmaradásának mely fázisaiba szól bele, súlyosbítva ezáltal 

tüneteit, s megnehezítve a leszokást. 

 

Fent megvitatott eredményeink tehát arra utalnak, hogy: 

(i) Az elektromos sokk alkalmas csökkenteni a morfin- kiváltotta testhőmérséklet 

emelkedést. 

(ii) Trauma hatására a tolerancia extrém gyorsan, a kezelés második napjára kialakult. 

Ez arra enged következtetni, hogy a traumás állatok ugyanazon hatás eléréséhez sokkal 

hamarabb igényelnék a kábítószer dózisának növelését. 
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7.4. A trauma, az addikció és a neuroendokrin rendszer kapcsolatának hátterében 

álló mechanizmus - egy hipotézis 

 

Jelen dolgozatban bemutatott eredmények arra engednek következtetni, hogy a 

PTSD és az addikció között szoros kapcsolat van. Ez és korábbi közlemények azt 

sugallják, hogy komorbiditásukat nem csupán az okozza, hogy a traumás betegek testi-

lelki fájdalmaik enyhítése céljából nyúlnak drogokhoz. Sokkal inkább az okozza a két 

betegség gyakori együttes előfordulását, hogy az őket okozó idegrendszeri 

mechanizmusok egy vagy több ponton átfednek. A kapcsolati pont egyik eleme egy 

nem olyan rég leírt szignalizációs útvonal, az endokannabinoid rendszer lehet. 

Két endokannabinoid (szervezet által termelt) vegyület ismert, az egyik az 

anandamid [kémiai nevén arachidonoil-etanolamid (Devane és mtsai., 1992)], a másik a 

2-arachidonil-glicerol (2-AG, Mechoulam és mtsai., 1995). Fő receptoruk az 1-es típusú 

kannabinoid receptor (CB1, Matsuda és mtsai., 1990; Munro és mtsai., 1993). A 

kannabinoid receptorokhoz kötődik a kannabisz nevű növény alkaloidja is, a ∆
9
-

tetrahidro-kannabinol (THC, Gaoni és Mecholuam, 1964), mely az egyik legelterjedtebb 

drog, a marihuána hatóanyaga. Az endokannabinoidokat a szinapszisokban fogadóként 

szereplő posztszinaptikus sejt termeli az irodalmi áttekintésben már említett dendriteken 

lévő tüskék feji részén (Katona és mtsai., 2006a), aktivitásfüggő módon. A jelfogó CB1 

receptorok pedig az ellenkező oldalon, preszinaptikusan helyezkednek el (Katona és 

mtsai., 1999). A posztszinaptikusan felszabaduló endokannabinoid visszafelé, a 

szinapszisban retrográd úton haladva éri el a preszinaptikus oldalon található receptorát, 

így szabályozva ezzel azt, hogy a preszinaptikus idegsejt mennyi ingerületátvivő 

anyagot szabadítson fel. A posztszinaptikus idegsejt tehát adott körülmények között 

képes szelektíven befolyásolni a rá érkező információkat az általa termelt 

endokannabinoidok segítségével. A CB1 receptort a hippocampus-ban, a basolaterális 

amygdala-ban és a somatosensoros cortex-ben elsősorban a gátló interneuronok 

expresszálják (Bodor és mtsai., 2005; Katona és mtsai., 1999; Katona és mtsai., 2000; 

Katona és mtsai., 2001), a serkentő idegvégződéseken való jelenlétét pedig a 

cerebellumban, az agykéregben, és a hippocampus-ban igazolták (Katona és mtsai., 

2006; Kawamura és mtsai., 2006; Uchigashima és mtsai., 2007; Yoshida és mtsai., 

2006). 
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Számos vizsgálat kimutatta már, hogy különböző stresszhatások következtében 

létrejövő neuroendokrin válaszreakció befolyásolja az endocannabinoid rendszert, mely 

utána visszahat a HPA-tengelyre.  Krónikus (5 napig tartó) erős stressz hatására 

megemelkedett 2-AG szintet mértek a hypothalamusban, míg a vérplazma 

kortikoszteron szintje nem emelkedett (Patel és mtsai., 2004). Ennek oka az lehet, hogy 

a glükokortikoidok HPA-tengely felé történő gyors visszacsatolását az 

endokannabinoidok mediálják (Evanson és mtsai., 2010). Mind a stressz hatására 

fokozottan termelődő glükokortikoidok, mind pedig a szintetikus kortikoszteron 

(dexametazon) kötődik a nPV parvocelluláris sejteinek glükokortikoid receptoraihoz. Itt 

a G-fehérje kapcsolt szignalizációs útvonal végeredményeként 2-AG szintetizálódik, 

ami a preszinaptikus glutamáterg neuron CB1 receptorához kötődve gátolja a glutamát 

felszabadulását, ezáltal csökkentve a parvocelluláris neuronok hormonszekrécióját (22. 

ábra, Di és mtsai., 2003; Evanson és mtsai., 2010). Mindezek miatt azt feltételezhetjük, 

hogy a stresszre adott válaszreakciókban a glutamáterg transzmisszió szerepe jelentős 

(Millan, 2003). A kortikotróp hormon a stressz hatására fellépő viselkedési 

válaszreakció (beleértve a félelmet és a szorongást is) létrehozásában játszik szerepet a 

HPA-tengely modulálása révén. Korábbi immuncitokémiai vizsgálatokkal kimutatták, 

hogy a kortikotróp hormon termelő sejtek a CB1 receptort is kifejezik (Cota és mtsai., 

2003, Cota és mstai., 2007; Hermann és Lutz, 2005).  

 

22. ábra. Az endokannabinoidok által mediált folyamat modellje nPV-ban. A glükokortikoidok a 

parvocelluláris neuron (Parvo) membrán-lokalizált receptorához kötődnek. Ennek hatására a sejtben 

endokannabinoidok szintetizálódnak, melyek a szinapszisba ürülnek. A retrográd diffúziót követően a 

preszinaptikus CB1 receptorhoz kötődnek, mely gátolja a glutamát-felszabadulást. Ez végül a 

parvocelluláris sejt csökkent kortikotróp hormon-termelését eredményezi. GC: glükokortikoid receptor, 

PLC: foszfolipáz-C, DAG lipase: diacil-glicerol-lipáz-α, CRH: kortikotróp hormon, *: 2-AG, 
o
: glutamát. 

Forrás: Evanson és mts-ai (2010); módosítva. 
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Mindezek tehát azt sugallják, hogy az endocannabinoid rendszer befolyásolja a 

kortikortóp hormon szignalizációs útvonalát, a kortikoszteron pedig potenciálisan 

aktiválja a hypothalamus endokannabinoid rendszerét (Di és mtsai., 2003). Ez gátolja a 

glutamáterg hatásokat, s korlátozza a HPA-tengely aktivitását és a további 

kortikoszteron felszabadulást. A vizsgálatok során arra is fény derült, hogy a 

mechanizmusban szerepet játszó endokannabinoid nem az anandamid, hanem a 2AG 

(Evanson és mtsai., 2010; Rademacher és mtsai., 2008). 

 Az előzőekben bemutattuk, hogy a stresszreakció során fellépő neuroendokrin 

válasz szoros kapcsolatban van az endokannabinoid rendszerrel. De mindez vajon 

hogyan hat az opioid addikció szabályozására? CB1-hiányos transzgén egereken (CB1-

KO) elvégzett illetve CB1 receptor blokkolásával történt vizsgálatok során fény derült 

arra, hogy az összes gyakori addiktív potenciállal rendelkező vegyület hatásához 

szükséges az endokannabinoid rendszer a szinapszisokban (Cheer és mtsai., 2007; 

Ledent és mtsai., 1999). Az erős kapcsolat a nikotin- illetve az alkoholfüggők esetében 

is bebizonyosodott, ám a legerőteljesebb keresztreakciója mégis az opioid rendszerrel 

áll fenn (Maldonado és mtsai., 2006). A CB1-KO egerek nem adagolják maguknak 

intravénásan a morfint, ellentétben a kontrollokkal (Ledent és mtsai., 1999). Erre utal az 

is, hogy a CB1 receptor blokkolása kivédte a heroin önadagolást, ugyanakkor elvonási 

tüneteket okozott morfin függő állatokban (Navarro és mtsai., 2004; Navarro és mtsai., 

2001). Az opioid és a kannabinoid rendszer közötti szoros kapcsolat fordított esetben is 

működik: μ opioid receptor KO egerek nem adagolják maguknak a THC-t, a naloxon 

pedig elvonási tüneteket okozott a THC-függő állatokban (Lichtman és mtsai., 2001). 

Mivel az endokannabinoid rendszer szükséges – az irodalmi bevezetésben felvázolt – 

PFC és a nAcb tüskés neuronjai között kialakult szinapszisok hosszú távú 

szabályozásához, így az addikció kérgi kontrolljához is. Az önadagoló módszert 

alkalmazó kísérletek azonban nem világítottak rá egy – a jelen disszertáció 

szempontjából – releváns kérdésre: hogyan befolyásolják az endocannabionoidok az 

addikció egyik kulcsfontosságú paraméterét, a sóvárgást (állatkísérletek esetén a 

drogkereső magatartást)? Mivel az endokannabinoid rendszer a neuroendokrin 

mechanizmusokra kifejtett hatását a 2-AG közvetíti (Evanson és mtsai., 2010; 

Rademacher és mtsai., 2008), azt feltételeztük, hogy a drogkereső-magatartás 

szabályozása is a 2-AG-n kersztül valósulhat meg. A 2-AG-t a DGL-α (diacil-glicerol-
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lipáz-alfa) enzim termeli, mely a nAcb tüskés neuronjainak membránjában helyezkedik 

el. Így felvetődhet az a kérdés, hogy ha a DGL- aktivítását farmakológiailag (O-3841-

gyel [oktadek-9-énsav-1-metoximetil-2-(fluoro-metil-foszfinoiloxi)-etil észter, (Bisogno 

és mtsai., 2006)] gátoljuk, változik-e a kísérleti állatok drogkereső magatartása? Ennek 

vizsgálatát Prof. Freund Tamás csoportjával kollaborációban végeztük (Mátyás és mts-

ai, előkészületben). Az O-3841-et kanülön keresztül a AcbSh régiójába adagolva 

vizsgáltuk az állatok drogkereső magatartását az értekezésben már részletesen 

bemutatott morfin-kondicionált helypreferencia teszt segítségével. Eredményeink azt 

mutatták, hogy a morfin indukálta helypreferenciát az O-3841 eltüntette a DGL-α 

gátlásával, vagyis a 2-AG-szint csökkentésével (23. ábra). Az O-3841 önmagában 

adagolva nem okozott sem helyaverziót, sem pedig helypreferenciát. Ez a 

kísérletsorozat rávilágított arra, hogy a DGL-α aktivitása, és az általa termelt 2-AG 

jelentősen befolyásolja a drogkereső magatartás, és így a sóvárgás jelenségének 

kialakulását.   

Ezen tudományos vizsgálatok a disszertáció eredményeit a következő képpen 

magyarázhatják. A traumás állatok kortikoszteron szintje akutan megemelkedett ugyan, 

de több nappal illetve egy hónappal később már nem mutatott változást. Ez amiatt 

következhetett be, mert a sokk után megemelkedett kortikoszteron szint aktiválta a 

hypothalamus endokannabinoid rendszerét. Ez gátolta a glutamáterg hatásokat, 

korlátozva a HPA-tengely aktivitását és a további kortikoszteron felszabadulást. Ezzel 

párhuzamosan pedig az endokannabinoid rendszer (a növekedett 2-AG mennyiség 

révén) hosszabb ideig fenntartotta az állatok drogkereső magatartását morfin-

kondicionált helypreferencia tesztben. A teória igazolásához még további kisérletek 

szükségesek: a sokkot követő időszakban megemelkedett 2-AG-szint vár 

visszaigazolásra, illetve a sokk hatását a drogkereső magatartásra CB1-KO egereken is 

releváns lenne elvégezni. Ezen és még további kísérletek elvégzése segítségével a 

jövőben tisztább képet kaphatunk a trauma és addikció kapcsolatáról.  
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23. ábra. A DGL- gátlása blokkolja a morfin-indukált helypreferencia kialakulását. A) A nucleus 

accumbens„shell” (AcbSh) régiójába ültetett két részből álló kanül helye látható: a nagyobb átmérőjű 

vezető kanül (nyilak) az AcSh tetejéig ér, míg a beadó kanül (nyílhegyek; 1 milliméterrel hosszabb, mint 

a vezető kanül) mélyen behatol az AcbSh szövetébe. B1) Azok a kísérleti állatok, melyek 

intraperitoneálisan morfin injekció kaptak, a kontroll csoporthoz (C) képest szignifikánsan több időt 

töltöttek az általuk korábban nem preferált karban. Azonban azok az állatok (’M+O’), melyek morfinnal 

együtt intersticiálisan DGL- gátlót is kaptak, nem mutatták ezt a helypreferencia-változást. B2) Az O-

3841 önmagában nem befolyásolta az állatok viselkedését. Az oszlopdiagramok az alapszinthez képest 

bekövetkezett változást mutatják (%), átlag+SE. *p < 0,05, különbség kontrollhoz képest, #p < 0,05 

különbség M-hoz képest. Rövidítések: ac, commissura anterior; AcbC, nucleus accumbens „core”; CPu, 

caudate putamen; VP, ventral pallidum. Skála: 1000 m.  
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8. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A disszertációban bemutatott eredmények alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk 

le: 

(i) Egy konkrét stresszre adott viselkedési válaszreakció helyzetspecifikus, s ennek 

meghatározó tényezője a stressz és a kihíváshelyzet homológiája. A 

pszichoszociális stressz alkalmazható a szociális fóbia modelljeként. Egy nem-

szociális stressz (immobilizáció) alkalmazásával egy generalizált szorongásos 

állapot alakítható ki. 

 

(ii) Az elektromos sokk az általunk létrehozott laboratóriumi körülmények között is 

kiváltott PTSD-re utaló tüneteket: az állatok félelmi reakciót mutattak a sokk 

helyszínére visszakerülve.  

 

(iii) A kortikoszteron alapszintje a sokkot követő 24 órában emelkedett, későbbi 

időpontokban azonban ez nem volt kimutatható. A mellékvesék súlya a sokk 

után egy hónappal nem változott. A trauma krónikus hatása a HPA-tengely 

általunk vizsgált kimenetelein tehát nem volt látható.   

 

(iv) Az elektromos sokkal kezelt állatok drogkereső magatartása hosszabb ideig 

fennmaradt, mint a kontrolloké. Ez arra utalhat, hogy egy trauma 

meghosszabbíthatja a drog utáni sóvárgást és megnehezítheti az élvezeti 

szerekről való leszokást. 

 

(v) Traumás állatoknak adagolt morfin-okozta testhőmérséklet-emelkedés gyorsan 

eltűnt, míg ez a hatás kontrollok esetében csak lassan csengett le. Ez azt sugallja, 

hogy egy trauma a kábítószer-tolerancia gyors bekövetkezését eredményezheti, 

és így a korábbi hatás elérése érdekében alkalmazott dózisemelés hamarabb 

válna szükségessé.   
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9. ÖSSZEFOGLALÓ  

A stressz a mindennapjaink szerves része. Normál körülmények között szervezünk 

stresszválaszában a szervezet működési egyensúlyának fentartására törekszik. Tartós 

vagy erős stresszorok esetén azonban ez felborul és szorongásos állapot alakul ki, mely 

megjelenéséhez már maga a stressz jelenlétére nincs is szükség, csupán egy újabb 

kihívás helyzetre. Három stresszort [egy krónikus nem-szociális (immobilizációt), egy 

krónikus szociális (agresszív kontaktus) és egy akut, de traumás stresszort (elektromos 

sokkot)] alkalmazva, állatkísérletekre épülő értekezésemben arra kerestük a választ, 

hogy van-e a stresszhatásoknak kontextus-függése, vagyis számít-e az állatok 

viselkedési reakciója (szorongás kialakulása) szempontjából az, hogy a kihívás helyzet 

hasonlít-e a stresszhelyzetre. Eredményeink azt mutatták, hogy krónikus szociális 

stressznek kitett állatok viselkedése csak szociális kihívás esetén változott, emellett a 

mellékvesék megnövekedése is tapasztalható volt. Nem-szociális stressznek kitett 

állatoknál is hasonlót tapasztaltuk: csak a stresszhelyzettel homológ kihívás helyzetben 

mutatták a szorongás jeleit. A traumán átesett állatok azonban egyik kihívás helyzetben 

sem mutatták a szorongás jeleit, de erőteljesen félelmi reakciót mutattak traumára 

emlékeztető környezetben (kondicionált félelem). A traumás stressz járulékos 

következményei azonban a helyzettől függetlenül is megnyilvánulhatnak. Ezt támasztja 

alá az, hogy trauma jelentős komorbiditást mutat a drogfüggőséggel. Ezért kísérleteink 

második részében arra kerestük a választ, hogyan hat a trauma a drog (morfin)-függőség 

két fontos paraméterére, a sóvárgásra és a toleranciára. Az előbbit az ún. morfin-

kiváltotta helypreferencia tesztben vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a trauma 

szignifikánsan meghosszabbította az állatok drogkereső magatartását, utalva ezzel arra, 

hogy a trauma megnehezítheti a kábítószerről való leszokást. Az utóbbit biotelemetriás 

mérőeszközzel tanulmányozva arra a megállapításra jutottunk, hogy az elektromos sokk 

lerövidítette a tolerancia bekövetkezését, ami azt sugallja, hogy a traumás alanyok 

hamarabb igényelnék a kábítószer dózisának emelését.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a különböző stresszorok erőteljes helyzet-

specifitást mutattak, azonban a trauma járulékos (nem szorongásos) hatása (a mi 

esetünkben drogfüggő magatartás) helyzettől függetlenül nagymértékben megerősödött. 

Ez arra utal, hogy a trauma és az addikció kapcsolata szorosabb lehet annál, mint hogy a 

traumás egyedek testi-lelki szenvedésüket addiktív szerekkel enyhítik. 
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10. SUMMARY 

The physiological response to aversive stimuli – the stress response – becomes a 

pathological risk factor when it is long-lasting, is frequently repeated or is excessively 

strong. Continuous stress exposure or excessively strong stressors are relatively scarce, 

and occur in specific situations only. In contrast, repeated exposures to stressors are part 

of everyday life, the effects of which can accumulate and lead to various 

psychopathologies including anxiety. Given the strong association between stress 

responses and anxiety, one can hypothesize that the complexities of the former are 

reflected by a similarly complex stress-anxiety relationship; i.e. the similarity between 

the stressful situation and the testing environment should have an impact on stress-

induced anxiety. In the present dissertation, thus, one of our aims was to investigate the 

content-dependence of different stressors [a chronic non-social (immobilisation), a 

chronic social (aggressive encounter) and an acute traumatic stressor (electrical 

footshock)] via their anxiolytic-like effects in animal models. Our results clearly 

demonstrated that the formation of anxiety in rats was highly depended on the test 

situations: whether it was homolog to the conditions of the stress situation or not. 

Chronic social stress caused anxiety only under social behavioural challenges but not in 

a non-social condition, and its chronic effect was shown by the increased adrenal 

weight. In contrast, a non-social stressor caused anxiety-like behaviour only in non-

social environment. Traumatic experience did not provoke abnormal behaviour in any 

experimental situations except in trauma-like condition. However, incidental effects of 

trauma can be developed in heterogeneous condition, which is indicated by its 

comorbidity with drug abuse. Thus, we also investigated the effect of traumatic stress 

on carving and tolerance. Our data showed that shock exposure dramatically prolonged 

the drug-seeking behaviour of rats in morphine-induced place preference. Furthermore, 

using biotelemtrical approach we found that electrical footshock accelerated the 

tolerance to the effects of morphine. 

Taken together, our results indicated that anxiety-related effects of distinct stressors 

were context-dependent, however, non-anxiolytic effects – i.e. drug seeking behavour – 

could be increased caused by traumatic stress exposure. The latter suggests that 

traumatic experience has a major impact on drug abuse in conjunction with the 

development of post-traumatic stress disorder-like behavioral dysfunctions.  
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