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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 a 

18 %-nak 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) műkö-désének 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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CÉLKITŰZÉSEK 

A széleskörű stressz-kutatás ellenére nem ismert, hogy egy konkrét stressz típus 

következtében kialakult szorongás milyen körülmények között nyilvánul meg, s ezen 

kihíváshelyzetek hasonlóak-e a kiváltó stressz valamely paraméteréhez. A disszertációban 

ezért a következő kérdésekre kerestük a választ: 

1.  Kontextus-függő-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. 

Humán adatokból tudjuk, hogy a PTSD szenvedélybetegséggel mutatott komorbiditása 

jelentősebb a többi szorongásfajtához képest. Az azonban eddig tisztázatlan, hol és hogyan 

befolyásolja az addikció tüneteit. 

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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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Állatok 

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 hozzáférésük volt csapvízhez és laboratóriumi 

patkánytáphoz. A kísérleteket mindig a sötét (aktív) periódus első 3 órájában végeztük, az 

állatok magatartásáról fényérzékeny kamerával, tompa vörös fényben felvételt készítettünk. 

Kísérleteinket az Európai Bizottság Tudományos Tanács előírásainak (86/609/EEC) 

megfelelően, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Állatjóléti Bizottságának 

felügyeletével és jóváhagyásával végeztünk. 

Alkalmazott stressz-típusok 

 Pszichoszociális stressz 

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

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

eltávolítható, perforált plexifallal kettéosztott dobozban végeztük. Az egyik térfélre ún. 

stimulus állatot helyeztünk, a másik oldalra pedig a kísérleti állatot, melynek súlya kb. 30%-

kal kisebb a stimulus állaténál. Ezt az állandó vizuális és olfaktorikus kontaktust  

véletlenszerű időpontokban és időközökre megszakítottuk úgy, hogy a fal eltávolításával a 

kísérleti állatot agresszív fizikai kontaktusnak is kitettük.  

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 immobilizáció 1 órán keresztül tartott normál fehér 

megvilágítású szobában.  

 Elektromos sokk  

Az állatokat az átlátszó falú sokkoló dobozba  helyeztük, ahol elektromos áramütések (akut 

és erős nem-szocialis stressz) érték őket a doboz padlózatának fém rácsain keresztül. 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.  
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 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. 

Viselkedéstesztek 

Megemelt keresztpalló teszt 

A megemelt keresztpalló teszt az egyik leginkább elfogadott és leggyakrabban alkalmazott 

szorongásteszt. 80 cm magas állványra erősített két-két, egymással szemben álló fallal 

körülvett (zárt) illetve fal nélküli (nyílt) pallóból áll, melyeket egy központi zóna köt össze. 

Az állatokat a központi zónába helyeztük és viselkedésükről 5 perces videofelvételt 

készítettünk. A nyílt karokban töltött idő a szorongást, a zárt karokba történő belépések száma 

a lokomóciót jelöli.  

Nyílt tér teszt 

Szintén a szorongás és a lokomóció mérésére szolgáló teszt; egy kör alapterületű, fallal 

körbevett porondra helyeztük az állatokat és viselkedésükről 10 perces videofelvételt 

készítettünk. A központi területen töltött idő a szorongást, a porondon megtett út pedig a 

lokomóciót jelzi.  

Szociális interakció teszt 

Az egyetlen jelenleg általánosan használt, az állatok szociális kapcsolatának felmérésén 

alapuló szorongásteszt. A teszt 10 perce alatt egymásnak ismeretlen, azonos kezelést kapott 

állatok kerülnek a vizsgálati területre. A vizsgált paraméterek a következők voltak: szociális 

szaglászás, agresszív fenyegetés, harapással kísért támadás, domináns testhelyzet, védekezés, 

alárendelt testhelyzet, pihenés, exploráció, tisztálkodás. Az agresszióval kapcsolatos 

magatartásokat egy összevont adattal jellemezhető. A szociális magatartásokkal töltött idő 

növekedése jellemző a szorongásoldásra. 

Rezidens-betolakodó teszt 

A territórium kialakítása céljából a rezidens patkányt a teszt előtt 3 nappal nagyméretű 

dobozokban izoláltuk és a kísérlet napján egy kisebb hím patkányt helyeztünk a  dobozba; a 

kísérletről videofelvételt készítettünk. A vizsgált magatartási paraméterek a szociális 

interakcióéval megegyezők voltak. 

Kondicionált félelem teszt 

Az elektromos sokk által kiváltott trauma kimutatásához használtuk a kondicionált félelem 

tesztet. Az állatok sokkot kaptak, majd egy adott idővel később visszatettük őket ugyanabba a 
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sokkoló dobozba 5 percre. Ekkor viszont áramütést nem kaptak. Vizsgált paraméterek: 

pihenés, exploráció, mosakodás, ledermedés, ugrás. 

Kondicionált helypreferencia teszt 

A teszt a kábító hatású készítmények azon tulajdonságán alapul, hogy a függővé vált/tett 

állatok a drogok által kiváltott pozitív élményt a szer 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. Az apparátus három 

részből áll, egy centrális, neutrális zónából és két tesztkompartmentből, melyek mérete 

egyforma, de mintázatuk eltérő: egyik csíkos, másik foltos. A centrális zóna és a 

tesztkompartmentek között elválasztó kapuk vannak. 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); 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, a kapukat pedig kinyitottuk és az 

állatok viselkedést videokamerával rögzítettük). Az általunk vizsgált paraméterek: a 

kompartmentekbe történő belépések száma (lokomóció), és a kompartmentekben töltött idő 

(drogkereső magatartás). 

Vérvétel, hormonmérés és mellékvese eltávolítás 

A plazma kortikoszteron szintjének meghatározásához az állatok farkából ferde metszéssel 

vért vettünk, majd a plazmát izolálva radioimmunoassay (RIA) módszerrel mértük meg a 

hormonszinteket. Jelölőanyagnak 125I-jelölt kortikoszteron-karboximetiloxim-tirozin-metil 

észter származékot használtunk. A transzkortinnal való interferenciát a transzkortin alacsony 

pH-n való eliminálásával előztük meg. A mérés érzékenysége 1pmol/ml volt. A méréseken 

belüli illetve mérések közti variancia 9.6% illetve 16.6% volt. A mellékvesék post mortem 

eltávolítása (adrenalektómia) túlaltatott állaton, hasi feltárásban történt. 

Rádiótelemetria mérések 

A morfin-tolerancia vizsgálatban résztvevő állatok testhőmérsékletét biotelemetriával 

monitoroztuk.  A telemetriás transzmittereket (Mini Mitter Company, Bend, OR, USA) az 

állatok hasüregébe ültettük. A vevő az állatok doboza alá volt helyezve. A szoftver 

(VitalView Data Aquisition System, Mini Mitter Company, USA) minden állat hőmérséklet 

adatait percenként elmentette. 
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Statisztikai kiértékelés 

A statisztikai elemzéseket a Statistica 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa, USA) 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 Holm-féle korrekciót alkalmaztunk. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

Különböző típusú stresszorok hatásának helyzetspecifikussága 

Szociális és nem-szociális stresszorok kontextus-függésének vizsgálata 

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. Mindkét krónikus stresszor krónikus stressz választ váltott ki, 

melyet a mellékvesék megnövekedése is alátámasztott. A szociális stressz szorongáskeltő 

hatása csak szociális (homológ) kihívás helyzetben fejeződött ki. A nem-szociális stressznek 

kitett állatok szintén csak a stresszhelyzethez hasonló körülmények között mutattak 

szorongás-szerű tüneteket. Az akut stressz válasz megnövekedése (emelkedett plazma 

kortikoszteron szint) és szorongás ugyancsak 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 azonban nem 

volt tapasztalható (lásd később). Szorongás nem volt látható megemelt keresztpalló és 

szociális interakció teszt során, de erőteljesen megnyilvánult traumára emlékeztető 

környezetben. 

Trauma hatása kondicionált félelem tesztben 

A trauma helyszínére 27 nappal később visszakerülve a sokkolt állatok ún. passzív coping-

gal, mozdulatlansággal reagáltak az aktív, tehát a menekülés (felugrás) helyett. Fontos tehát 

hangsúlyozni, hogy az egyszeri elektromos sokk által okozott félelmi reakció (dermedő 

magatartás) a trauma után még hosszú idővel is látható volt. 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. 

Sokk hatása a plazma kortikoszteron szintre újdonság stressz előtt és után 

A trauma hatása a HPA-tengelyre vitatott és ezzel kapcsolatban már többféle eredmény 

látott napvilágot. Ennek tisztázása érdekében egy részletes vizsgálatba kezdtünk, a sokk után 

különböző időpontokban. A trauma bekövetkezése utáni 24 órában az állatok kortikoszteron 

alapszintje valóban megemelkedett az akut stressz hatás miatt, ám a későbbi időpontokban 
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nem mutattak eltérést a kontrollokhoz képest. Ez az eredmény nagyon hasonlít számos 

korábbi 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. 

Trauma hatása a drogkereső magatartásra  

Trauma hatása a drogkereső magatartásra határozott időközönként elvégzett kondicionált 

helypreferencia tesztben 

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 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. 

Már korábbi tanulmányaink utaltak arra, hogy ez egy félelmi reakció, mely egyben a 

szorongás jele is, 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. Az állatok drogkereső magatartását egymást követő 

napokon vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a sokkolt állatoknál ez a viselkedés a morfin kezelés 

abbahagyását követő 4. napig fennmaradt, míg a kontrolloké már a 2. napra lecsengett.  

Trauma hatása a drogkereső magatartásra határozatlan időközönként elvégzett kondicionált 

helypreferencia tesztben 

Mikor a vizsgálatokat véletlenszerű időközönként végeztük, a sokkolt csoport drogkereső 

magatartása 12 napig fennmaradt a kontrollokéval szemben, melyek esetében csak az 5. napig 

volt megfigyelhető. A tesztek elvégzése között eltelt idő tehát fontos paraméter a drogkereső 

magatartás fennmaradása szempontjából. 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. A határozatlan időközönként 

elvégzett helypreferencia tesztnél szintén meghosszabbította a traumaélmény a drogkereső 
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magatartás lecsengési idejét, akár csak a határozott időközönként elvégzett vizsgálatban. A 

drogkereső magatartás tesztelésének rendszertelensége valóban hatással volt a sóvárgás 

fennmaradására, ám a kontrollokhoz képest a trauma még ezt is meghosszabbította. 

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, így bekövetkezésének 

időpontja segítséget nyújthat a kábítószerrel való visszaélés paramétereinek 

tanulmányozásakor. Tolerancia azonban nem csak a drogok pszichés, hanem fiziológiai 

hatásaihoz is létrejön. A morfinról régóta ismert, hogy erőteljes hatása van a testhőmérséklet 

alakulására. 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. 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.  
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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 drog-kereső 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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ÖSSZEFOGLALÓ 

Normál körülmények között szervezünk stresszválaszában a szervezet működési 

egyensúlyának fenntartására 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, s 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 erőteljes 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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