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Interesting  Topic 
เร่ือง  Animal  Model  in  Depression 

วันจันทรที่  24  พฤษภาคม  2547  เวลา  13.30-15.00 น. 
ณ  หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยศิริไชย  หงษสงวนศร ี    ประธาน 
แพทยหญิงแพรว     ไตลังคะ     ผูเสนอรายงาน 

 
Animal  Models  of  Depression 
 Animal  Models  ของ  depression  ใชเปน  screening  tests  เพ่ือคนหาและพัฒนา  
antidepressant  และเพื่อศกึษาแงมุมตาง ๆ ทาง  neurobiology  ของ  depression  ซึ่งรวมถึงดาน  
neuropharmacology  ที่เปนผลของ  antidepressant  ดวย 
 
The  Diathesis/Stress  Concept 
 เปนที่เขาใจวาแตละคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางจิตเวชแตกตางกัน  ซึ่งความเสี่ยงเหลานี้
มีทั้งปจจัยภายนอกและภายใน  สําหรับหลักการนี้  คําวา “ diathesis “  หมายถึง  predisposing  
factors  เชน  พันธุกรรม  การขาดบิดามารดาในวัยเด็ก  ประสบการณที่ไมดีในวัยเด็ก  สวนคําวา “ 
stress “  หมายถึง  precipitant  หรือตัวกระตุนที่ทําใหเกิดโรค  หลักการนี้คือ คนที่มี predisposing  
factors นอย  ตองการ stress ที่มากหรือรุนแรงจึงจะเกิดโรค  ในขณะที่คนที่มี predisposing  
factors มาก  แม stress เพียงเล็กนอยก็สามารถกระตุนใหเกิดโรคไดแลว  อยางไรก็ดี  depressive  
diathesis  นั้นอาจจะไมมีอาการจนกระทัง่มี  stress  มากระตุน  เชน  ปจจัยทางดานพันธุกรรม
ไมไดทําใหเกดิโรคโดยตรง  ดังนั้น  animal  model  ของ  depressive  diathesis  ควรเปนสตัวที่มี
ลักษณะปกตแิตมีความไวตอ  precipitant  ที่จะทําใหเกิดอากร  หรือสัตวที่สามารถแสดงอาการ 
depress ไดโดยที่ไมตองมีสิ่งกระตุนที่จําเพาะเจาะจง    
 

Models  of  depression  as  a  response  to  adversity 
 

1. Acute  Stress  Models 
Learned  Helplessness  Models 
 ทําโดยการสังเกตหนูที่  expose  ตอ  uncontrolled  stress  เชน  electric  shock  พบวามี
ความสามารถในการหลบหนีลดลง  คลายกับการสิ้นหวัง (learned helplessness) จะมีการกิน 
อาหารและน้ําลดลง  น้ําหนักตัวลดลงตามมา  มี sleep pattern ที่เปลี่ยนแปลงไป  การตอบสนองตอ
การกระตุนที่ brain rewarding system ลดลง  เทียบกบัสัตวที่ expose ตอ controllable shock  ที่มี
การ shock  ที่เหมือนกันแตเปน  controllable shock  ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเม่ือหนูเจอกับ 
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uncontrollable shock  เทียบไดกับอาการของผูปวย depression  ทีจ่ะมีความรูสึกสิ้นหวัง 
(helplessness) เชนกัน    
 
Forced  Swim  Test 
 ในการทดลองนี้จะบังคับใหหนูวายน้ําในพื้นที่จํากัด  คือ  แกวทรงกระบอกที่ใสน้ําไวครึ่งหนึ่ง  
หนูจะพยายามที่จะวายน้ําหนีออกมา  ซึ่งเปนไปไมได  หลังจากนั้นหนูจะหยุดนิ่ง (floating) เม่ือทํา
การทดสอบหลาย ๆ ครั้ง  ระยะเวลาที่หนูพยายามวายน้ําหนีจะลดลง  เกิดจากการเรียนรูของหนูวา
มันไมสามารถหนีออกไปได  ซึ่งเดิมเรียกปรากฏการณนี้วา  behavioral despair  คลายกับ  learned 
helplessness  ตอมามีการแปลความหมายของสิ่งที่เกดิขึ้นนี้วาอาจจะเปนเพราะวาหนูตองการที่จะ
รักษาพลังงานเอาไว  เพ่ือใหมีชีวติอยูไดนานขึ้น  

ในการทดลองจะมีการใหยา antidepressant  แกหนู  แลวดู  immobility scores  ซึ่งพบวา
การใหยา antidepressant  ตาง ๆ จะทําให immobility score ต่ําลง  ซึ่งผลเชนน้ีสามารถเห็นไดจาก
การให single high dose และ repeated low dose antidepressant  แตตอมามีความคิดเห็นวาการ
ที่ immobility score ต่ําลงนัน้อาจจะไมไดเกิดจากฤทธิข์อง antidepressant  ที่ไปลด despair  แต
อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง cognitive performance รวมดวยก็ได  เรียกวา “ learning to be 
immobile “  มากกวาที่จะเปน “ behavioral despair “  อยางไรก็ดี  ยา antidepressant  หลายตวัก็
ใหผลในการลด immobility score  เชน  TCAs , MAOIs , atypical antidepressant , SNRI แตไม
คอยไดผลใน SSRI   
 

2. Chronic  Stress  Models 
 การไดรับ stressor เดิมซํ้า ๆ นําไปสู adaptation  อยางไรก็ตาม  adaptation นี้ก็สามารถ
ปองกันได  ถาใช unpredictable  sequence   

หลังจากที่ expose  ตอ   stressor  เปนเวลา 2 – 3 สัปดาห  หนูจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
เปนระยะเวลาเปนเดือน  ซึ่งคลายกับ depressive  symptoms  ไมเพียงแตการเปลีย่นแปลงดาน 
psychomotor เทานั้น  พบวา sensitivity ตอ reward ยังลดลง  เชน  การดื่มนํ้าที่มีน้ําตาลเมื่อเทียบ
กับน้ํากอกลดลง     
 
Chronic  Severe  Stress 
 การให chronic severe stress เชน  electric shocks , immertion in cold water , 
immobilization , reversal of light/dark cycle  ให activating effect ตอ acute stress ลดลง  ซึง่
พบวาสตัวทดลองที่ไดรับ antidepressant นั้น  activating effect จะคงอยูได  ซึ่งยา antidepressant  
หลายตวัที่ไดผลในการทดลองนี้  เชน  TCA  แตไมไดผลใน MAOI และ SSRI  อยางไรก็ดี  model  
นี้ไมเปนที่นิยมเพราะเหตุผลดานจริยธรรม  จึงไดมีการ modify stress ใหออนลงเปน mild stress  
ดังจะไดกลาวตอไป 



จิตเวชศาสตรรามาธิบดี   http://www.ramamental.com 
 

3

 
Chronic  Mild  Stress (CMS) 
 Model นี้เปน Chronic stress model  แตดีกวา Chronic sever tress ในแงจริยธรรม  โดย 
mild stressor  ไดแก  food & water  deprivation , small temperature reduction , การเปลี่ยน
เพ่ือนรวมกรงตัวใหม  หนูจะมีการดื่มสารละลายซูโครสที่มันชอบลดลง  และในหนทูี่ไมไดรับการ
รักษาจะมีอาการตอไปอีกหลายสัปดาหแมวาจะหยุด stressor แลวก็ตาม 
 การใหยา antidepressant ไมไดผลในหนทูี่ไมไดรับ stress  แตในหนูที่ไดรับ stress แลวมี
การลดลงของการดื่มสารละลายซูโครสแลว  สามารถจะกลับมามีพฤตกิรรมปกติหลงัจากได 
antidepressant   
 ยาที่ไดผลใน model นี้  ไดแก  TCAs , SSRIs , SNRI , MAOI , Atypical antidepressant  
สวนยาทีไ่มไดผล  ไดแก  anxiolytic , neuroleptic drug , amphetamine , morphine 
 
Stress  Induction  and  Mild  Stress  Maintenance 
 เปนการรวมกนัระหวาง  2 model คือ Learned  Helplessness กับ  Chronic Mild Stress 
(CMS)  โดยในตอนแรกให acute stressor  กอน  แลวตามดวยการ maintain mild stressor  ก็จะ
พบวามีความบกพรองในการหลบหนีแบบที่พบใน learned helplessness  และไมสามารถเรียนรู
ระบบ reinforce ไดแบบทีพ่บใน CMS  ซึ่งอาการทั้งสองแบบนี้สามารถปองกันไดดวยการให  
antidepressant  เชน  TCA , Fluoxetine   
 ซึ่งผลของ severe life events ที่นํากระตุนใหเกิด  depression นั้น  เทียบไดกบั acute 
severe stress  ตามดวย mild stress maintenance   
 
Withdrawal  from  Chronic  Psychomotor  Stimulants (Amphetamine  and  Cocaine) 
 จากการศึกษาหลายอันพบวา  การตอบสนองตอ ICSS (Intracranial  Self Stimulation) 
ลดลง  หลังจากที่ withdraw  chronic amphetamine treatment  โดยทําการทดลองใหหนูไดรับ 
amphetamine เปนเวลา 4 – 10 วัน  โดยใหหลาย ๆ ครั้งในแตละวนั  และเพิ่มปริมาณของ 
amphetamine ขึ้นเรื่อย ๆ พบวา threshold ของ ICSS  สูงขึ้นหลังจาก amphetamine withdrawal  
และจะดีขึ้นหลังจากที่ใหยา  เชน  Imipramine  หรือ  Amitryptyline  เปนตน 
 variant ของการทดลองนี้คอื  self-administer  cocaine  พบวาหลงัจากให  self-
administration ของ cocaine ไป 24 ชั่วโมง  จะมี ICSS threshold สูงขึ้น  แสดงวา cocaine 
withdrawal  ทําใหเกิด anhedonia ได  และการให DA receptor agonist – bromocriptine สามารถ
ทําให threshold ของ ICSS เปนปกติได  ยาที่ใชในการทดลองนี้  คือ  TCA  พบวาสามารถลด
ระยะเวลาของ post-cocaine anhedonia ได 
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3. Social  Dominance  Models 

Social  Defeat 
 Social defeat เปน potent stressor  ซึ่งการเกิด social defeat ซ้ํา ๆ ก็คือ chronic stress 
นั่นเอง  ซึ่งสัมพันธกับการลดลงของ aggressive behavior  มีรายงานวาการเกิด social defeat 1 
ครั้งทําให immobility เพ่ิมขึ้นใน forced swim test 
 Model ที่คลายกันน้ีพบในหนูชนิด submissive  ซึ่งพบวาในหนูชนิดนี้หลังจากเกิด social 
defeat 1 ครั้ง  เม่ือหนูเจอ mild stressor ก็จะทําใหเกดิ passive behavior ตามมาเปนเวลาหลาย
สัปดาห  และมี immobility time เพ่ิมขึ้นใน forced swim test  ตอมามีการปรับการทดลองใหเปน
แบบ chronic version  คือ  ใหหนูมี social contact ปกติแตแยกออกมาเปนเวลา 3 นาทีตอวัน  ก็
พบวามี immobility time เพ่ิมขึ้นเชนกัน   
 จากการทดลองในแบบ social defeat หลาย ๆ แบบพบวา social defeat อาจเปน model ที่
สําคัญของ depression  
 
Social Hierarchy 
 ทําการทดลองโดยจัดใหหนูอยูกันเปนสงัคม  เม่ือสังเกตพฤติกรรมจะพบวาสามารถแบงหนู
ไดเปน  3  กลุม  คือ  dominant , subdominant และ subordinate group  พบวาการให 
clomipramine หรือ mianserin แก subdominant group เปนเวลา 2 สัปดาหหนูจะมีพฤติกกรม
เหมือนกับกลุม dominant ซ่ึงการเลื่อนระดับของ social position ทีเ่กิดขึ้นในหนหูลังจากให 
antidepressant นั้นเปรียบไดกับการที่คนมี assertiveness เพ่ิมมากขึ้น   
 อยางไรก็ดีพฤติกรรมของหนูใน subdominant group นั้นก็ไมไดเหมือนกับ depression ไป
ทั้งหมด  และความสัมพันธระหวาง social dominance กับ social competition นั้นก็เปนปญหา  เชน  
มีการพบวาในหนูที่มีการแขงกันแยงรางวัลกันนั้น  หนูในกลุม subordinate ก็มีการแขงขันทีดี่ขึ้นโดย
การให anxiolytic drug แสดงวาเรื่อง social competition อาจจะสัมพันธกบั anxiety มากกวา 
depression  และยา antidepressant บางตัวเชน  trazodone ก็ไมสามารถเพิ่ม activity ของกลุม 
subdominant ได   
 
The  Resident-Intruder  Test 
 ทําการทดลองโดยการให Acute treatment ของ antidepressant  แกหนูพบวาสามารถลด  
aggressive behavior ของ resident เม่ือเจอกับผูบุกรุกได ( resident ในที่นี้หมายถึง หนูที่เปนเจา
บาน )  แตการให chronic treatment ของ antidepressant กลับทําให aggressive behavior ของ 
resident เพ่ิมขึ้น   
 การให chronic antidepressant ทําให aggressive behavior เพ่ิมมากขึ้น  แตในทางคลินิก
เราก็มีการใช SSRI ในการรักษา impulsive aggression  อยางไรก็ดีในทางคลนิิกเราพบวาการให 
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antidepressant  แกคนไขกลุม submissive depression  ก็สามารถเพิ่ม aggression ที่เปนปกตไิด
ในขณะที่ลด aggression ที่เปน pathological  เชน  เพ่ิม assertiveness , ยกระดับของ social 
dominance และลด physical aggression  เปรียบเทียบไดกับคนที่เม่ือ depression คอย ๆ ดีขึ้นก็
จะมี assertiveness มากขึ้นได 
 ประโยชนของ model นี้คือใชเปรียบเทียบ onset ของยา antidepressant  และในการ
ทดสอบ adjuvant drug ในการรักษา depression ไดดวย   
 

4. Social  Separation 
 มีที่มาจากการที่เราพบวา depression มักจะเกิดตามหลังการสูญเสยี  โดยเฉพาะการสูญเสีย
คนที่รักไป  ทาํใหเกิดการพัฒนา model นี้ขึ้นมา 
Neonatal Isolation 
 Model นี้ใช non-human primates  โดยแยกจากพอแมในวัยทารก  และใหแยกจากกลุม
เพ่ือนในวัยผูใหญ  พบวาเกดิปฏิกิริยาที่เรียกวา protest ซึ่งประกอบดวยอาการกระวนกระวายนอน
ไมหลับ  distress calls และตามมาดวย despair ( การลดลงของ activity , appetite , play และ 
social interaction  หลังจะคอมและสีหนาจะเศรา )  ซึง่ทาทางเหลานี้จะคลายกบั anaclitic 
depression ในเด็ก 
 มีการศึกษานอยมากที่ไดผลสําเร็จเปนทีน่าพอใจเม่ือใช model นี้  การศึกษาที่มีก็พบวาใช
จํานวน sample size นอยเกินไป  มีการให DMI , Imipraminne , ECS สามารถ reverse ปฏิกิริยา 
separation เหลานี้ไดแตกไ็มทั้งหมด   
 การเกิดปรากฏการณ separation ที่มี protest ตามมาดวย despair นั้น  ยังพบไดในสัตว
ชนิดอ่ืน ๆ อีกเชน  แมว  สุนัข  สัตวกัดแทะและนกบางชนิด  ซึ่งเหลานี้ก็ใชเปนพ้ืนฐานของ animal 
model ของ depression   
 
Adult Isolation 
 Chronic isolation ของ adult rats ทําให cooperative social behavior เปลี่ยนไป  คลายกับ 
poor social performance ในคนที่มี depression พบวาสามารถทําให poor social cooperation นั้น
กลับมาเปนปกติไดดวยการให chronic treatment ของ imipramine หรือ fluoxetine   
 

5. Models  of  Predisposition  to  Depression ( i.e. Diathesis ) 
Genetic Models 
Selective  Breeding  for  Muscarinic  Hypersensitivity (FSL) 
 Flinder Sensitive Line rats (FSL)  เปนสายพันธุที่มี sensitivity ของ hypothermic effect  
ตอ cholinergic agonists  ซึ่งมาจากสมมติฐานทีว่า central cholinergic systems นั้นมีความสาํคัญ
ใน depression  กลาวคือมีการพบวา cholinergic sensitivity เพ่ิมขึ้นในผูปวย depression  
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นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติอ่ืน ๆ ทางเภสัชวทิยาในหนูกลุม FSL อีกดวย  เชน serotonergic 
hypersensitivity , dopaminergic hypersensitivity  
 เม่ือเทียบกบัหนุกลุม Flinders  Resistant  Line   พบวาหนูกลุม FSL นั้นมีลักษณะหลาย
อยางที่คลายกับลักษณะของ depression ทั้ง cholinergic supersensitivity , increased REM sleep 
, reduced locomotor activity ( ซึ่งเกิดตามหลังจาก electric footshock )  นอกจากนี้หนูกลุม FSL 
ยังมี immobility มากกวาใน forced swim test  ซึ่งพฤตกิรรมเหลานี้สามารถทําใหเปนปกติไดดวย
การให chronic treatment ของ imipramine  ดีขึ้นบางสวนดวย DMI หรือ sertraline  และไมดีขึ้น
เลยใน amphetamine และ scopolamine  และ FSL ยังมี vulnerability ตอ suppressive effect ใน 
reward ใน Chronic mild stress model ดวย 
 นอกจากนี้ก็ยังพบวาหนูกลุม FSL นั้นมีระดับของ 5-HT , NA และ DA เพ่ิมขึ้นในบริเวณที่
จําเพาะเจาะจงของสมองดวย  ซึ่งก็สามารถทําใหดีขึ้นไดดวย DMI   
 แตก็พบวา  hypothalamic level ของ CRH และ circulating ACTH ต่ําลงในหนกูลุม FSL นี้  
แสดงวา HPA axis activity ลดต่ําลง  ตรงขามกับ depression ที่จะมี HPA axis activity เพ่ิมมากขึ้น  
และการให nicotine ซึ่งเปน non-antidepressant drug ก็ใหผลเหมือนกันกับ antidepressant drug 
ใน forced swim test ดวย  ทําใหยังเปนคาํถามอยูวา FSL model นีจ้ะใช model ของ depression 
หรือไม 
 
The  Roman  Low-Avoidance ( RLA ) Strain 
  Roman  Low-Avoidance ( RLA ) เปนสายพันธุที่มี poor avoidance ในกลองทีป่ด  
ในขณะที่ Roman high-avoidance ( RHA )  คือสายพันธุที่มีความสามารถดานนี้เปนอยางดี  จาก
การทดลองพบวา RLA strain นั้นจะมี emotionality มากตอ plus-maze และ hole board test  และ 
RHA และ RLA ก็มีความแตกตางกันในการ cope stress   
 อยางไรก็ดีพบวาทั้ง RHA และ RLA มีปฏิกิริยาตอบสนองที่คลายกนัใน model social 
defeat  ดังน้ัน model นี้จึงไมคอยนาเชื่อถือใน depression 
 
The  Fawn-Hooded Strain 
 The  Fawn-Hooded Strain  ( FH )  คือสายพันธุที่มีลักษณะ hypercortisolaemia และไมมี 
response ตอ dexamethasone –induced  suppression of cortisol secretion  ซึ่งเขาไดกับ 
depression ซึ่งมีลักษณะ hyperactivity ของ HPA axis  ซึ่งพบวาการให chronic treatment ของ 
TCAs  จะทําใหระดับ plasma cortisol ต่ําลง   
 นอกจากนี้ยังพบวาหนูกลุม FH มีการลดลงของ growth rate และความผิดปกติของ 
hypothalamic-somatotrophic (HSM) axis ดวย  พบวาหนูกลุม FH มีการเพิ่มขึน้ของ immobility ใน 
forced swim test  และยังพบวาหนูในกลุม FH น้ีจะมี ethanol intake และ ethanol preference มาก
ขึ้น  เหมือนกับที่เราพบ ethanol intake ที่เพ่ิมขึ้นในหนูที่ถูก social isolation  
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 จากการศึกษาในสัตวฟนแทะพบวาหนูกลุม FH ก็จะมี anxiety เพ่ิมมากขึ้นและ
ความสามารถทางสังคมที่บกพรองไปดวย   
 FH rats นาจะเปน model ที่เหมาะสมในการศึกษาเรื่อง comorbid ของ depression , 
alcoholism และ anxiety  
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