Kronik Oral Ketamin Uygulamasının Sıçanlarda Depresyon Benzeri Davranışlar, Açık Bellek Türleri ve c -Fos İfadesi Üzerindeki Etkileri
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Bir nonkompetitif NMDA reseptörü antagonisti olan ketaminin antidepresan potansiyeli
insan ve diğer hayvan çalışmalarında gösterilmiştir [1] ve antidepresan intranasal esketamin
uygulaması FDA tarafından onaylanmıştır [2].
Hayvan modellerinde ketamin enjeksiyonu uygulamalarının depresyon benzeri davranışlar
üzerindeki etkileri birçok çalışmada incelenmişken, kronik oral ketamin uygulamasının
antidepresan etkileri kısa süre öncesine kadar yalnızca klinik bağlamda çalışılmıştır.
Tekrarlayan oral ketamin uygulamalarının bilişsel (yan) etkileri iyi bilinmemektedir.
Laboratuvarımızda yapılan bir çalışmada [3], erkek sıçanlarda düşük doz subkronik oral
ketamin tüketiminin uzamsal işler bellekte bozulmaya yol açmadığı, davranışsal çaresizliği ise
azalttığı görülmüştür.
Güncel çalışma iki deneyden oluşmaktadır. Birinci deneyde, dişi sıçanlarda subkronik oral
ketamin uygulamasının davranışsal çaresizlik ve nesne tanıma belleği üzerindeki etkileri
incelenmiştir. İkinci deneyde ise uzun süreli CMS uygulaması altındaki erkek sıçanlarda kronik
oral ketamin uygulamasının davranışsal çaresizlik, uzamsal referans belleği, anksiyete ve
anhedoni benzeri davranışlar üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
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Deney 2: Yöntem
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18 erkek Wistar sıçanı, CMS+Ketamin (n = 9) ve CMS (n = 9) gruplarına ayrılmıştır. 9 hafta
boyunca CMS uygulanmıştır. CMS’nin 6. haftasındaki 5 günlük bir doz artışı periyodunun ardından,
deney grubuna 5 hafta boyunca 50 ml su içerisinde ad libitum ketamin (0.013 mg/ml) verilmiştir.
CMS boyunca haftalık SPT; CMS sonrasında FST, OFT, EPM ve MWM uygulanmıştır.
Akut bir ödül paradigmasını takiben hayvanlar sakrifiye edilmiştir. Belirli beyin bölgelerinde c-Fos+
hücreler epifloresan mikroskobu kullanılarak elde edilen fotomikrograflar üzerinden sayılmıştır.
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8 dişi Wistar sıçanı, ketamin (n = 4) ve vehikül (n = 4) gruplarına ayrılmıştır. Ketamin
grubuna ilk 3 gün artan dozlarda (0.20 mg, 0.25 mg, 0.38 mg), sonraki 12 gün boyunca tam
doz (0.67 mg) ketamin, 50 ml su içerisinde (0.013 mg/ml) ad libitum sunulmuştur. OFT,
NORT ve FST uygulanmıştır.
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• At the end of each trial, the correct category was revealed and the subjects
recorded the accuracy of their category guess.

CMS+Ket grubunda CMS grubuna göre daha yüksek sükroz tüketimi görülmüştür (p < 0.01). FST,
OFT, EPM ve MWM'de iki grup arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. CMS+Ket grubundaki cFos immünreaktivitesinin CMS grubuna göre NAcSh’de daha yüksek (p < 0.05), LHbM’de ise daha
düşük (p < 0.01) olduğu, NAcC ve PVT’de ise benzer yoğunlukta c-Fos+ hücre olduğu
gözlemlenmiştir.
- - - SPT

A Hedef çekirdekleri içeren koronal kesitler. Üst panel: Yeşil, LHbM; kırmızı, PVT. Alt panel: Yeşil, NAcSh; kırmızı, NAcC (şema taslakları: [4]).
B Hedef çekirdeklerde bulunan c-Fos+ hücreleri gösteren fotomikrograflar. Ölçekler = 50 μm.
C-F c-Fos+ hücre yoğunlukları (hücre/mm2), sırasıyla LHbM, PVT, NAcC, NAcSh).
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• Deney 1 kronik oral ketamin uygulamasının sıçanlarda davranışsal çaresizliği azalttığını;
Deney 2 ise bu uygulamanın SPT ile ölçülen anhedoniyi önlediğini göstermiştir.
• Deney 1’de ketamin tüketen hayvanların nesne tanıma belleğinde bir bozulma görülmemiştir.
Deney 2’de uzamsal referans belleğine dayalı MWM’de, CMS ve CMS+Ketamin grupları
benzer seviyede performans göstermiştir. Dolayısıyla deneylerde kullanılan düşük doz oral
ketamin uygulaması sonucunda sınanan bilişsel işlevlerde yan etki gözlenmemiştir.
• c-Fos analizleri, düşük doz kronik oral ketaminin anhedoni üzerindeki olumlu etkisinin LHbM
ve NacSh bölgelerindeki hücresel aktivasyon değişiklikleri ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir.
• Bu sonuçlar, düşük doz kronik oral ketamin uygulamasının klinik depresyona yönelik etkili bir
tedavi oluşturabileceğini göstermektedir.

Ketamin grubu FST-2’de vehikül grubuna göre daha az immobilite (p < 0.01) ve daha çok
tırmanma (p < 0.05) davranışı sergilemiştir. OFT ve NORT'ta iki grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark görülmemiştir.
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CMS: Chronic Mild Stress (Kronik Hafif Stres)
EPM: Elevated Plus Maze (Yükseltilmiş Artı
Labirent)
FDA: U.S. Food and Drug Administration
(Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi)
FST: Forced Swim Test (Zorunlu Yüzme Testi)
LHbM: Lateral Habenula Medial
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MHb: Medial Habenula
MWM: Morris Water Maze (Morris Su
Labirenti)
NAcC: Nükleus Akumbens Çekirdek
NAcSh: Nükleus Akumbens Kabuk

N-metil-D-aspartat
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NORT: Novel Object Recognition Test (Yeni
Nesne Tanıma Testi)
OFT: Open Field Test (Açık Alan Testi)
PVT: Paraventriküler Talamus
SPT: Sucrose Preference Test (Sükroz Tercih
Testi)
*p < 0.05

** p < 0.01
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