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A¤r›, hastal›k yada operasyon durumlar›nda iyileﬂme sürecini de¤iﬂtirebilen kompleks bir problemdir.
Klinik bir semptom olmas› nedeniyle mekanizmalar›n›n iyi anlaﬂ›lmas› ve gerekli giriﬂimlerin yap›lmas›nda temel araﬂt›rma sonuçlar›n›n do¤ru de¤erlendirilmesi ve yorumlanmas› esasd›r. Yeni ilaç veya
tedavilerin kullan›m› da dahil olmak üzere, a¤r› yönetiminde do¤ru
karar› vermek ad›na hayvan araﬂt›rmalar›ndan çok de¤erli bilgiler edinilir. Bu bilgilerin yorumlanmas›
ve klini¤e uyarlanmas› ise deneyim
gerektirir.
Klinik araﬂt›rmalar›n amac› hastan›n

iyileﬂmesinde etkili olabilecek unsurlar› öngörmek, tan›mlamak ve
aç›klayabilmektir. S›kl›kla hayvanlar
üzerinde yap›lan temel araﬂt›rmalar›n amac› ise daha sonra insanlar
üzerine uygulanabilecek klinik araﬂt›rmalar› daha öngörülü ve güvenli
yapabilmektir. Hayvanlar›n kullan›ld›¤› a¤r› araﬂt›rmalar›, insanlar
üzerinde yap›lmas› etik aç›dan uygun bulunmayan çeﬂitli manüplasyon, deneysel çal›ﬂma ve invaziv
prosedürlerin belli etik kurallar çerçevesi içinde yap›labilmesine olanak tan›r. Örne¤in insanlarda etkili
ve güvenilir dozlar baﬂlang›ç olarak
bilinmedi¤inden farmakokinetik,
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Merhaba...
Eski Roma ve Bizans uygarl›klar› döneminden beri biyolojik
araﬂt›rmalar için hayvanlar kullan›lmaktad›r. 17. asr›n
ikinci yar›s›na kadar ve Rönesans döneminde deney
hayvanlar› kullan›m› artm›ﬂt›r. 17., 18. ve 19. yüzy›lda
hayvanlar›n deneysel araﬂt›rmalarda kullan›m› ile ilgili
Avrupa’da ve Amerikada dernekler kurulmuﬂtur.
Günümüzde a¤r› alan›nda elde etti¤imiz bilgilerin çok
büyük bölümünü deney hayvanlar›na borçluyuz. Gerek
a¤r›n›n oluﬂumu ve bilinmeyenleri gerekse çeﬂitli etkenlerin

Â

farmakodinamik ve ilaç toksisite çal›ﬂmalar› hayvan popülasyonlar›na
yönelik yap›l›r ve sonuçlar daha
sonra insan çal›ﬂmalar›na referans
olur.
Hayvan araﬂt›rmas›nda kullan›lan
a¤r› modellerini anlamak ve bu çal›ﬂmalar› etkili bir ﬂekilde kiritize etmek üzere hekim yada ilgili sa¤l›k
çal›ﬂan›, a¤r› ve nosisepsiyon tan›mlar›n›, a¤r› iletim fizyolojisini ve
akut ile kronik a¤r› aras›ndaki farkl›l›klar› anlamal›d›r.

Tan›mlar
Zararl› mekanik, termal ya da kimyasal uyarandan kaynaklanan a¤r›,
“Uluslararas› A¤r› Çal›ﬂmalar› Birli¤i (The International Association
for the Study of Pain)” taraf›ndan,
potansiyel veya gerçekleﬂmiﬂ doku
hasar› ile iliﬂkili, hoﬂ olmayan duyusal ve emosyonel bir deneyim olarak tan›mlan›r. Normalde a¤r›l› olabilecek bir uyar›ya yan›t yoklu¤u
analjezi, azalan a¤r› hipoaljezi ve
a¤r›l› olan uyarana artm›ﬂ yan›t ise
hiperaljezi olarak tan›mlan›r.
A¤r›l› uyaran normal dokuya zarar
verir ve bu uyarana hassas reseptör,
nosiseptör olarak adland›r›l›r. Cilt ve
yumuﬂak dokuda primer afferent
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nöronal sonlanmalar ﬂeklinde yer alan nosiseptörler,
spinal kordun dorsal boynuzuna a¤r›l› uyaranlar hakk›nda bilgiyi iletir. Bununla iliﬂkili bir terim ise nosisepsiyon kavram›d›r. A¤r›l› uyaran taraf›ndan baﬂlat›lan nosiseptör, nosiseptif yollar ve di¤er nörofizyolojik süreçlerdeki aktiviteye nosisepsiyon denir. Nörotransmiterler dorsal boynuzda a¤r› ile ilgili duyusal sinir sonlanmalar›ndan sal›n›r ve assendan (ç›kan) nöronlara a¤r› iletimini kolaylaﬂt›ran reseptör yerlerine
ba¤lan›r. Assendan yol lifleri talamus gibi alanlarda
sonlanarak korteks, limbik sistem ve beyindeki di¤er
merkezlere a¤r›l› uyaran› ileten nöronlarla sinaps yapar.
A¤r›n›n tan›m›, insan deneyimleri ile ilgili olmak üzere biliﬂsel oldu¤u kadar emosyonel anlamda da daha
üst düzeyleri ilgilendirdi¤inden, hayvanlar›n hoﬂ olmayan uyarana yan›t› nosisepsiyon olarak de¤erlendirilir. Hayvanlarda meydana getirilen analjezi ise antinosisepsiyon olarak de¤erlendirilir.
Akut a¤r›, periferik sinirlerden spinal korda ve beyine
geniﬂ çapl› miyelinli sinir lifleri ile iletilir. Söz konusu
durum, vücut için koruyucu mekanizmalara hizmet
edebilmekle birlikte, asl›nda kabul edilemez fiziki duyusal ve emosyonel olaylar›n kompleks bir sendromudur.
Kronik a¤r›, merkezi sinir sistemine küçük çapl› miyelinsiz sinir lifleri ile iletilir. S›kl›kla künt, s›zlay›c› ve
zonklay›c› olarak tarif edilen bu a¤r›, doku hasar› ile
iliﬂkilidir ve zamanla ba¤lant›l› olarak tan›mlan›r.

Hayvan Araﬂt›rmalar›nda Etik
Yeni ilaçlar ve cerrahi teknikleri de içeren günümüzde
kullan›lan t›bbi tedavilerin ço¤u ilk olarak hayvanlar
kullanarak denenmiﬂ ve geliﬂtirilmiﬂtir. Bu özellikle
a¤r› araﬂt›rma alan›nda oldukça geçerli bir durumdur.
Klinik araﬂt›rmalarda herhangi bir yeni analjezik kullan›lmadan önce etkinlik çal›ﬂmalar› kadar toksisite araﬂt›rmalar› da yap›lmal›d›r. A¤r› araﬂt›rmalar›nda kullan›lan hayvanlar›n yaklaﬂ›k % 90’› kemiricilerdir, bunu
tavﬂan, kedi ve köpek gibi memeliler izler.
Araﬂt›rmay› insani bir tarz ile yapmak zorunlulu¤u ile
birlikte araﬂt›r›c› hayvan araﬂt›rmas› ihtiyac›n› nas›l
dengeler? sorusuna yan›t bulmada bir dizi prensip bilim adam›na rehberlik eder. Hayvanda aﬂ›r› distres veya ›zd›rab› provake etmeyi engellemek için ileri derecede bir özen gerekir. A¤r› ve distresi minimize etmek, sadece bir etik zorunluluk de¤il ayn› zamanda
bilimin gereklili¤idir. Gereksiz a¤r› veya sa¤l›k sorunlar› yaﬂayan hayvanlar, çal›ﬂma dizayn›na kafa kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂkenler sokabilir.
Hayvan araﬂt›rmas›na rehberlik eden baz› genel prensipler, en az say›da hayvan› kullanma, en k›sa zaman
diliminde, minumum a¤r›l› uyarana maruz b›rakma
gibi kriterler ﬂeklindedir. Dahas› araﬂt›rmada kullan›lan hayvanlara, a¤r›s›z, korkusuz veya stressiz yeterli
postoperatif analjezi ve ötanazi uygulanmas› önerilir.
Hayvan araﬂt›rmalar›n› yönetmek ve insani tedavi sa¤lamak üzere kesin kanunlar ve düzenlemeler geliﬂtiril-
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a¤r›n›n santral ve periferik mekanizmalar›
üzerinde meydana getirdikleri de¤iﬂimleri,
hayvanlar üzerinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar
sayesinde elde etmiﬂ bulunuyoruz. Deneysel
a¤r› araﬂt›rmalar›nda amaç ya a¤r›n›n
özelliklerini, do¤as›n› aç›klamak ya da
herhangi bir ajan›n a¤r› alg›lamas› üzerine
olas› etkisini araﬂt›rmakt›r.
Tüm bunlar› ›ﬂ›¤› alt›nda, A¤r› Bülteninin
bu say›s›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji ve Klnik Farmakoloji Anabilim

Dal›’ndan Doç. Dr. Aytül Önal’›n ‘A¤r›
Hayvan Modelleri’ baﬂl›kl› yaz›s›na yer verdik.
Tüm çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi a¤r›
alan›ndaki çal›ﬂmalarda da hayvanlar›n
do¤ru, yerinde ve etik kurallar içinde
kullan›lmas› hem elde edilen bilginin
güvenirlili¤ini sa¤lar, hem de zaman,
ekonomi ve gereksiz hayvan kay›plar›n›
engeller.
Sayg›lar›m›zla,
A¤r› Bülteni Yay›n Komisyonu
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miﬂtir. “The Health Research Extension Act of 1985” ve
“Improved Standards for Laboratory Animals Act
Amending the Animal Welfare Act” uluslararas› prensiplerdir. The National Institutes of Health (NIH),
“NIH Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” ad› alt›nda laboratuar hayvanlar› bak›m ve kullan›m prensiplerini yay›nlam›ﬂt›r. Tüm araﬂt›rma enstitüleri bu dökümanda ortaya konan politikalar› takip
etmelidirler. Ayr›ca, Society for Neuroscience, “the National Research Council” ve “International Association
for the Study of Pain” gibi di¤er organizasyonlar kendi üyeleri taraf›ndan izlenmesi gereken kurallar› da
oluﬂturmuﬂlard›r. Ek olarak her ülkede hayvan araﬂt›rma program›n› de¤erlendirmek üzere, kurumlara özgü olarak kurulan komiteler, hayvan a¤r› deneylerini
olmas› gereken ilkeler aç›s›ndan de¤erlendirir.
“The Committee for Research and Ethical Issues of the
International Association for the Study of Pain” bilinci aç›k hayvanlarda yap›lan deneysel a¤r› araﬂt›rmalar›
ile ilgili olarak aﬂa¤›daki prensipleri yay›nlam›ﬂd›r:
1. Deneyler bilim adamlar› ve meslekten olmayan
kiﬂiler taraf›ndan gözden geçirilmelidir ve potansiyel
fayda aç›k bir hale getirilmelidir.
2. Mümkünse araﬂt›r›c› a¤r› uyar›s›n› kendinde
denemelidir.
3. Hayvan›n normal davran›ﬂtan sapmas› dikkatlice de¤erlendirilmelidir.
4. Deneyin amaçlar› için gerekli olan minimal bir
a¤r› uyaran› kullan›lmal›d›r.
5. Çal›ﬂman›n amac›na müdahale etmedikçe a¤r›y› geçirici tedaviler kullan›lmal›d›r.
6. Süre mümkün oldu¤u kadar k›sa olmal› ve
hayvan say›lar› minumumda tutulmal›d›r.
Bu kurallarla uyumlu olarak a¤r› eﬂi¤inde veya a¤r› eﬂi¤ine yak›n akut a¤r›y› ölçen bir dizi nosisepsiyon testleri sorun oluﬂturmaz iken, söz konusu prensipleri
kronik a¤r› modellerine uygulamada zorluklar olabilir.
A¤r› uyaran› her zaman araﬂt›r›c›n›n kendisinde denemesi mümkün de¤ildir ve a¤r› kesici ajanlar genellikle
araﬂt›rman›n amaçlar› ile çeliﬂir. Deneysel objektifli¤i
sa¤lamak için gerekli olan a¤r›n›n ﬂiddet ve süresinin
yeterli de¤erlendirmesini yapmak da ayn› oranda zordur. Bu nedenlerden dolay› kronik a¤r› modellerinde
kullan›lmak üzere geliﬂtirilmiﬂ kurallar gereklidir.
Nosisepsiyon Ölçümünü Etkileyen Faktörler
Bir hayvan nosisepsiyon veya a¤r› modeli seçildi¤inde
ölçümün sonuçlar›n› birçok faktör etkiler. Çeﬂitli çal›ﬂmalardaki çeliﬂkili sonuçlar, çok aç›k tan›mlanmam›ﬂ
nosiseptif model veya çal›ﬂma kurgusundaki farkl›l›klarla aç›klanabilir. Bu nedenle kullan›lan hayvan mo-

deli mümkün oldu¤unca aç›k olarak tan›mlanmal› ve
sonuçlar, uygulanan modellere özgülükler dikkate al›narak ciddi bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir.
Hayvan tür ve soylar›n›n seçimi, test sonuçlar›n› etkileyebilecek önemli faktörlerdendir. Kullan›lan nosiseptif uyaran çeﬂidi ve bu uyaran› etkileyebilecek faktörler test sonucunu etkileyebilir. Nosiseptif eﬂikler bir
alandan di¤erine de¤iﬂkenlik gösterebilece¤inden,
testte kullan›lan vücudun alan› ve bu alan›n boyutlar›
uyar› eﬂi¤i ve yan›t› aç›s›ndan çok önemlidir. A¤r›l›
uyarana yan›t ile takip eden uyar› aras›ndaki zaman ve
bir ›s› stimülusu kullan›ld›¤›nda uyar›lan cilt alan›n›n
›s›s› yan›tlar› etkileyebilir.

Hayvan Nosisepsiyon Modellerinde
kullan›lan Test Özellikleri
‹laçlar›n beklenen etkilerini araﬂt›r›rken, farkl› modeller aras›nda ölçülen analjezik etkilerin dikkate de¤er
bir ﬂekilde de¤iﬂkenlik gösterebilece¤inin fark›nda olmak temel noktad›r.
Test tiplerinde iki esas vard›r:
‹lkinde uyarana olan yan›t sabittir, yani standart bir
yan›t tan›mlan›r. Burada ölçülen, yan›t oluﬂtu¤unda
uyaran›n gücü ve süresidir. Test esas olarak belirli bir
yan›t› aç›¤a ç›karmak için gerekli uyaran eﬂi¤ini ölçer
(örn. tail-flick ve hot plate test). ‹kinci tipte ise uyar›
standardize edilmiﬂtir, bu uyar›ya karﬂ› yan›t›n gücü ve
süresi ölçülür (örn. writhing ve formalin testi).
Modalite ve süreyle iliﬂkili olarak nosisepsiyon hayvan
modelleri çok de¤iﬂken uyar› tiplerini (termal, mekanik kimyasal gibi) içerir.

Modeller
A¤r›n›n direkt ölçümü ve buna verilen davran›ﬂsal
yan›tlar

1. Nosiseptörlerin direkt uyar›lmas›na
dayanan modeller
a) Refleks yan›t› ölçen testler
Tail- Flick (Kuyruk–çekme) Testi
Bir noktadan verilen radyan ›s› kuyruk üzerine odaklan›r ve hayvan›n kuyru¤unu bu ›s›dan çekinceye kadar geçen süre ölçülür. Latans olarak adland›rd›¤›m›z
bu süre hayvan›n nosiseptif duyarl›l›¤›n›n bir ölçüsüdür. Lomber seviye üzerinden bir kesi yap›ld›¤›nda tail-flick yan›t› bloke edilmez. Bu durum testin a¤r›y› direkt ölçmekten çok spinal nosiseptif refleksi belirledi¤ini gösterir. Temel a¤r› araﬂt›rmalar› ve analjezik ilaç
ile ilgili farmakolojik çal›ﬂmalarda s›k kullan›lan testlerdendir. Kuyruk hareketi, derideki nosiseptörlerde
s›cakl›k, kritik bir seviyeye geldi¤inde gerçekleﬂir ve
kuyru¤un baﬂlang›ç ›s›s› burada önemlidir. Tail-flick
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latans›n› çevre ›s›s› de¤iﬂiklikleri negatif etkileyebilir.
Ayr›ca kan ak›m›n› etkileyen ve yine cilt s›cakl›¤›n› etkileyebilecek, serotonerjik sistemde bir de¤iﬂikli¤e neden olabilecek giriﬂim ya da tedaviler de test sonuçlar›n› etkileyebilir.
Tail flick testine çok benzeyen bir baﬂka test, tail immersion (kuyruk dald›rma) testidir. Bu testde kuyruk
sabit s›cakl›kta s›cak su içine dald›r›l›r ve kuyruk oynatma zaman› ölçülür.
Pençe bas›nç ve kuyruk s›k›ﬂt›rma testi
Bu testler mekanik uyaran veren testlerdir. Pençe ya
da kuyru¤a artan ﬂiddetlerde bas›nç uygulan›r ve söz
konusu uyarana pençe yada kuyru¤u çekme veya ses
ile yan›t verme eﬂi¤i ölçülür. Söz konusu testler, akut
a¤r› yan›tlar› üzerine olan ilaç etkilerini de¤erlendirmede kullan›ld›¤› gibi, kronik a¤r›, nöropati veya
uzun süreli inflamasyonlu durumlarda görülen hiperaljezi yan›t›n›n ölçülmesinde de kullan›l›r.
ﬁok Titrasyon testi
Aya¤a elektrik ﬂoklar›n›n verilmesi ile yap›lan bir testdir. Elektrik uyar›s›n›n kompleks bir uyaran çeﬂidi olmas› ve verilen yan›tta a¤r›n›n çok küçük bir pay› olmas› nedeniyle ancak çok özel durumlarda kullan›labilecek testlerdendir

b) Yüksek seviyelerle ilgili davran›ﬂlar›
ölçen testler
Hot-Plate (S›cak Plaka) Testi
Belli bir s›cakl›kta ›s›t›lan bir plaka üzerinde bir cam silindirle s›n›rland›r›lan s›çan ya da farenin z›plama, tekmeleme, dans etme, aya¤›n› sallama ön yada arka pençeyi yalama gibi davran›ﬂlar›n›n gözlendi¤i ve yan›t
verdi¤i zaman›n latans olarak kaydedildi¤i bir testdir.
Ço¤u araﬂt›r›c› ön, arka yada her iki pençeyi yalamas›
ﬂeklindeki davran›ﬂ› sonlan›m noktas› olarak almaktad›r. Önceleri hot-plate testinde levha s›cakl›¤› 55-70
°C aras›nda de¤iﬂebilirken, daha sonra birçok araﬂt›r›c› taraf›ndan bu 55 °C ﬂeklinde sabit bir s›cakl›k olarak kullan›lm›ﬂt›r. 55 °C de morfin ve di¤er opiat analjeziklerin etkileri hot-plate testinde oldukça iyi izlenmektedir. Fakat narkotik olmayan analjezik ilaçlar›n
etkileri bu testte daha zor ya da daha zay›f belirlenebilmektedir.
Sabit s›cakl›kta baﬂlat›lan hot-plate testinin tail- flick
testine benzer problemler ortaya koydu¤u görülmüﬂtür. Is›s› kademeli olarak art›r›lan hot-plate testinin
test öncesi deri ›s›s›n›n sonuçlar› etkileyebilece¤i türünden problemleri azaltt›¤› ve yine bu tekni¤in daha
orta dereceli analjeziklerin etkilerine daha duyarl› olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür.
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Formalin testi
Dilüe edilmiﬂ formalin [%1- 5 (% 0.4-% 2 formaldehid
solüsyonu)] daha çok farelerde olmak üzere pençeye
derialt›na uygulan›r. Enjeksiyon yap›lan pençeyi yalama ve ›s›rma davran›ﬂlar› ölçülür. Gözlenen davran›ﬂlar›n iki faz› vard›r: Enjeksiyon sonras› hemen baﬂlayan
ve 5-10 dakika süren erken faz ile enjeksiyon sonras›
15-60 dakikal›k süreyi kapsayan geç fazd›r. Erken faz,
nosiseptörlerin direkt kimyasal uyar›lmas›n› gösterirken, geç faz inflamasyon dönemine iﬂaret eder. Geç
fazdaki yan›tlar›n, spinal kord enformasyon süreçlerindeki de¤iﬂikliklere ba¤l› bir faz oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Farelerde geç faz, çevre ›s›s›na, periferal kan ak›m
ve deri ›s›s›n› etkileyen ilaç ve lezyonlara duyarl›d›r.
Writhing test
Bir irritan maddenin intraperitoneal olarak enjeksiyonun neden oldu¤u ve writhing olarak adland›r›lan
hayvan›n kendi çevresinde bükülme, bedenin yay biçimini almas› ve arka ayaklar›n› germesi ﬂeklinde gözlenen davran›ﬂlar›n de¤erlendirildi¤i bir testdir. Fenilkuinin, asetik asit, bradikinin ve asetilkolin gibi çeﬂitli kimyasallar bu sendromu oluﬂturabilirler. Bunlardan
asetik asit ve fenilkuinin en s›k kullan›lan kimyasallard›r. Non-narkotik ilaçlar özellikle de non-streoid antiinflamatuar ilaç araﬂt›rmalar›nda kullan›labilen bir
testdir.
Bu testin yap›lmas› çok basit olmakla birlikte en
önemli dezavantaj›, insanlarda analjezik etkisi olmayan birçok ilac›n teste duyarl› ç›kmas›d›r ve söz konusu durum da spesivite yoklu¤u anlam›na gelmektedir.
Bu testde görülen davran›ﬂlar›n mekanizmas› çok net
bilinmemekle birlikte peritoneal s›v› içindeki histamin,
serotonin ve prostaglandin içerikleri olabilece¤i ileri
sürülmüﬂtür. Writhing testi daha çok farelerde kullan›lan bir testdir.
Kolonik Distansiyon
Visseral yada di¤er derin doku a¤r› mekanizmalar›,
kutanöz yada yüzeyel a¤r›larda oldu¤u kadar anlaﬂ›lamam›ﬂd›r. Bu ihtiyac› karﬂ›lamak ad›na geliﬂtirilen
testlerden olan kolonik distansiyon testi, visseral stimulus verilerek yap›l›r. Rektum yada distal kolon bir
balon arac›l›¤› ile sabit bir bas›nç ile geniﬂletilir. Anestezi yap›lmam›ﬂ uyan›k hayvanlarda uygulanan ve minimal de olsa invaziv bir test olan söz konusu model,
geniﬂlemiﬂ bir barsak bölümünün do¤al a¤r›l› uyaran›n› taklit eder. Bu teste verilen yan›t› de¤erlendirmek
komplike bir durumdur. Hayvan›n serbest gezindi¤i
bir platformdan, a¤r› duydu¤unda atlama ﬂeklinde
verdi¤i yan›t, veri olarak kaydedilir. Hayvan bu yan›t›
ö¤renilmiﬂ bir davran›ﬂ haline dönüﬂtürürse a¤r› yan›tlar›n› objektif olarak de¤erlendirmek güçleﬂebilir.

2. Nosiseptif nörotransmiterlerin intratekal
enjeksiyonu ile oluﬂturulan modeller
Eksitatör aminoasid olan glutamat ve nöropeptid P
maddesi primer duyusal nosiseptif nöronlarda önemli
bir nörotransmiterdir. S›çan ya da farelerde lomber
bölgeye intratekal olarak enjekte edildi¤inde hayvan
arka taraf›na do¤ru t›rmalama ya da ›s›rma davran›ﬂ›n›
gösterir. Primer afferent terminallerden P maddesi sal›nmas›na neden olan kapseisinin ve NMDA n›n spinal
korda enjeksiyonu da di¤er bir uygulama ﬂeklidir. Nosiseptörlerin periferik stimülasyonu olmaks›z›n, örne¤in a¤r›l› durumun ya da bir analjezik ilac›n santral
boyutunu araﬂt›rmak amac› ile yap›labilir. Bu test ço¤unlukla uyan›k farelerde perkütanöz enjeksiyon ya da
s›çanlarda bir kateter implantasyonu yoluyla uygulanabilir.

3. Uzun-süreli periferal stimülasyon
yap›larak oluﬂturulan modeller
a) Deri
‹rritanlar›n enjeksiyonu
S›çanlarda, pençeye Karagenan ya da yeast gibi irritan
maddelerin enjeksiyonu ile lokalize bir inflamasyon
durumu oluﬂturulabilir. Bu inflamatuar süreçde hayvanda pençeyi korumak ad›na havada tutma, enjeksiyon sahas›n› yalama gibi davran›ﬂlar gözlenir. Lokal
inflamasyon ile meydana gelen hiperaljeziyi de¤erlendirmek için mekanik ve s›cak stimulus testleri kullan›labilir. ‹rritanlar›n enjeksiyonlar› ile oluﬂturulan modellerde ilaçlar›n inflamasyon yerindeki lokal etkileri
daha iyi görülür. Yap›lmas› basit olan bu test non-narkotik ilaçlara duyarl›d›r.

yasla bozulmaz. Sistemik bozulman›n fazla olmad›¤›
uzun süreli eklem a¤r› tedavilerini de¤erlendirme aç›s›ndan kullan›l›ﬂl› bir modeldir.
Sistemik Adjuvat-Artrit, Freund’un komplet adjuvant›nda ›s›t›larak-öldürülmüﬂ Mycobacterium tuberculosis’›n s›çan kuyru¤una veya pençe deri içine enjeksiyonu ile oluﬂturulmuﬂ bir poliartritdir. Bu artrit haftalar
veya aylarca sürebilir. ‹nsanlardaki çeﬂitli artritik durumlara birçok benzerlikler gösterir ve çok çeﬂitli antiinflamatuar ajanlar bu modelde etkilidir, al›nan sonuçlar insanlardaki benzer durumlar ile ilgili ipucu verir.
Söz konusu kronik modelde nosiseptif uyar› fazik yap›dan çok tonik karakterlidir. Test hayvanlar›nda normal hayvanlara göre nörokimyasal, metabolik ve ilaç
tolerans de¤iﬂiklikleri görülebilir. ‹laç etkisi ayak ödemi de¤erlendirmesi ﬂeklinde test edilebilir fakat bu
nosisepsiyon göstergesi de¤ildir. Tarso-tibial eklem
manüplasyonuna reaksiyon olarak meydana gelen ses
ç›karma yan›t› al›narak de¤erlendirme yap›labilir. Bu
yan›t ilaçlar›n antinosiseptif yan›t›n› antiinflamatuar
yan›tdan ay›r›r.

c) Kas
Kas a¤r› modeli için kas nosiseptör uyar›lmas›na dayanan çeﬂitli yöntemler kullan›l›r. Karagenan içeren bir
solüsyonun kas içine enjeksiyonu myozitis oluﬂturabilir. Bradikinin gibi çeﬂitli bileﬂikler kas doku uyar›s›
yapmak için kullan›labilir. Bu modelde nosisepsiyon,
anestezi yap›lm›ﬂ hayvanlarda elektrofizyolojik metodlar ile de¤erlendirilir.

4. Nöropatik A¤r› modelleri
‹rradyasyon
Uv ›ﬂ›na maruz b›rakma sonucunda hiperaljezi ile birlikte lokalize bir inflamasyon oluﬂur. Söz konusu uygulama, s›çan arka pençe plantar yüzünde oluﬂturulabilir. Deriye odaklanm›ﬂ ›ﬂ›k huzmesinden pençeyi
çekme süresi al›narak yan›tlar de¤erlendirilir. Bu test
devaml› kutanöz inflamatuar hiperaljezi modeli olarak
düﬂünülebilir.

b. Eklem
Monoartrit
Karagenan veya ürik asit, s›çan diz yada dirsek eklem
içine enjekte edilir. 2-3 gün içinde eklemde disfonksiyon olur. Bu disfonksiyon koruma amaçl› olup eklem
a¤r› modeli olarak hiperaljezi de¤erlendirilebilir.
S›çan Tibio-tarsal eklemine komplet adjuvant enjeksiyonu ile s›n›rl› bir monoartritis elde edilebilir. Bu artrit tek bir eklemle s›n›rl› olup 6 haftan›n üzerinde stabil kal›r. Kilo al›m› ve aktivite, kontrol hayvanlara k›-

Hayvanlarda sinir hasar›n› takiben a¤r› davran›ﬂ›
Bugüne kadar nöropatik a¤r› oluﬂturmak için yo¤un
bir ﬂekilde çal›ﬂ›lan hayvan modelleri, periferik sinirde
mekanik bir travma meydana getirilerek oluﬂturulan
modellerdir. Bunlardan en basiti, siyatik sinirin kesilmesi ve ligasyonu (ba¤lanmas›) ile oland›r. Böylece
oluﬂturulan lezyon, elektriksel sinir iletiminde h›zl› ve
geri dönüﬂümsüz bir kesilmeye neden olur, bunu lezyon distalindeki aksonlarda wallerian dejenerasyonu,
proksimal k›s›mdaki aksonlarda ise sinir lifinde rejenerasyon meydana getirmek için tomurcuklanma (nöroma) çabas› izler. Sözü edilen lokal etkilerin d›ﬂ›nda,
günler sonra arka kök ganglion hücrelerinde çekirde¤in kromatolizi gibi geç geliﬂen reaksiyonlar meydana
gelir.
A¤r›l› nöropatinin ilk hayvan modeli olarak kabul edilen nöroma modeli bildirilmiﬂtir. S›çan›n siyatik siniri
kesilerek (transeksiyon) ya da proksimal kökü s›k›ca
ba¤lanarak (ligasyon) veya sinir bir polietilen tüpün
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içine konulup en uç noktas› mühürlenerek bir model
oluﬂturulmuﬂtur. Bu modelde safen sinir de kesilmiﬂ
ve böylece arka pençe tamamen denerve olmuﬂtur.
Nöroma modeli olarak bilinen bu prosedürün, bir
amputasyondan sonra (fantom a¤r›) veya sa¤lam bir
bacakta sinir kesisinden sonra görülen insan sendromlar›n›n (anestezia dolorosa) benzeri oldu¤u öne sürülmüﬂtür. Bu durumdaki s›çanlar, birkaç gün içinde sinir kesisi taraf›ndaki arka pençeyi kendi kendine kötürüm etmeye baﬂlarlar. Sinir lezyonunun oldu¤u baca¤a kendi kendine sald›r› (self-attack) ﬂeklindeki davran›ﬂ›, yazarlar “ototomi” olarak adland›rm›ﬂlar ve çal›ﬂmalar›nda, hayvanlar›n kendi-bak›mlar›n›n artt›¤› ›s›r›
yaralanmalar› veya zaman zaman bölgenin amputasyonu ile sonuçlanan durumlar için bu deyimi kullan›lm›ﬂlard›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda nöroma modelinin baz› s›n›rlamalar› oldu¤u görülmüﬂtür. Ototominin,
hayvan›n a¤r› duyusuna yan›t› oldu¤undan kesinlikle
emin olmak olanaks›zd›r. Ayr›ca ototomi spontan bir
davran›ﬂt›r ve deneysel analizlerin ço¤u için çok uygun
de¤ildir. Klinik ﬂartlarda birçok a¤r›l› nöropatiler, subtotal sinir hasar›n› içerirler ve hastan›n sadece spontan,
sürekli a¤r›dan de¤il, ayn› zamanda uyar› ile aç›¤a ç›kan a¤r›dan da zarar gördü¤ünü gözleriz. Örne¤in
normalde zarars›z, mekanik ve so¤uk uyar›yla uyar›lan
(allodini) veya i¤ne batmas› gibi normalde önemsiz,
a¤r›l› uyarana abart›lm›ﬂ bir yan›t (hiperaljezi) ile karﬂ›laﬂmak oldukça s›kt›r .
Günümüzde, her biri birtak›m varyasyonlar gösteren,
4 tane sinir hasar› ile iliﬂkili hayvan a¤r› modeli bulunmaktad›r :
• Total sinir kesilmesi ve ba¤lanmas›; yukar›da tarif edildi¤i gibi amputasyonun klinik durumunu modellemektedir.
• Sinir fasiküllerinin bir k›sm›n›n etraf›na s›k› ba¤lama metodu ile k›smi sinir lezyonu oluﬂturulmas›; kaza ile oluﬂan sinir ezilmesi veya silah yaralanmas› sonucu meydana gelen sinir hasar›n› modellemektedir.
• Kronik s›k›ﬂt›rma (konstriksiyon) hasar›nda; sinir etraf›na sinir çap›ndan daha az boﬂluk kalacak ﬂekilde gevﬂek dü¤ümler at›l›r. Bu model sinir s›k›ﬂma
nöropatisi veya lumbal disk herniasyonu nedeniyle
oluﬂan spinal kök irritasyonunu modellemektedir.
Spontan a¤r›ya ek olarak allodini ve hiperaljezi oluﬂturan ve deneysel çal›ﬂmalarda yayg›n olarak kullan›lan
“kronik s›k›ﬂt›rma hasar› (KSH)” modelinde, s›çanlarda, ana siyatik sinir çevresine çok s›k› olmamak koﬂulu
ile 4 tane ligatür (ba¤) konarak periferik bir mononöropati oluﬂturulur. Ba¤lar intranöral ödem oluﬂturur
ve sinir bo¤ulur. S›k›ﬂma, sinirin geniﬂ miyelinli aksonlar›n tümünü ve küçük myelinli aksonlar›n›n bir k›sm›n› kesintiye u¤rat›r. Genelde s›k›ﬂman›n distalindeki
sinir dejenerasyona u¤rar. Sinirin ba¤lanmas›ndan 15
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gün kadar sonra ayn› tarafa a¤r›l› ›s›, mekanik ya da
kimyasal uyaran vererek hiperaljezi oluﬂturulur. Anormal a¤r› duyular›n›n varl›¤› KSH’l› olgular›n ço¤unda
ikinci postoperatif günde ve tüm olgularda zararlanma
sonras› 5-7 günde ortaya ç›kar. Anormal a¤r› duyular›
doruk noktas›na 10-14 günde eriﬂir. Belirgin ve kal›c›
bir durumda a¤r›, hipoestezi ile yer de¤iﬂtirdi¤inden 2
ay içinde kaybolur .
• Spinal sinirin s›k› ba¤lanmas›; bir ya da daha
fazla arka kökün kesilmesi, spinal segmentlerden birinde veya birkaç›nda tam bir deafferantasyona neden
olur. Sonuçta oluﬂturulan bu model, sinir pleksusu ve
arka kök hasar›n› yans›tmaktad›r. Parsiyel olarak yap›lan ba¤lama iﬂlemine benzer. Bu modelde s›çanlarda
lomber sinirlerden L5 tek baﬂ›na ya da L 5 ve L6 spinal sinirlerlerin ikisine birden dorsal kök gangliyonlar›n›n distaline olmak üzere s›k› bir ligasyon yap›l›r. Bu
model, siyatik sinir kronik ligasyon modelinin yapt›¤›
nöropati semptomlar›n›n ayn›s›n› yapar. Fakat semptomlar›n daha sabit oldu¤u ileri sürülmüﬂtür.
So¤utma yolu ile oluﬂturulan nöropatik a¤r› modeli
So¤utulma ile oluﬂturulan periferik sinir lezyonlar› da
ayn› ﬂekilde nöropatik a¤r› sendromu meydana getirirler. Bu ﬂekilde sinir lezyonu geçerli bir mononöropati
hayvan modelidir. Burada -60 C’a kadar so¤utulan
bir krioprob kullan›larak, 30/5/30 sn so¤ut-erit-so¤ut ﬂeklinde proksimal siyatik sinirin dondurulmas› ile
ilgili bir düzen vard›r. Bütün hayvanlar bu uygulama
ile bir dereceye kadar ototomi göstermiﬂlerdir
Diabetik nöropati
Hiperaljezi ve spontan a¤r›n›n içinde oldu¤u de¤iﬂmiﬂ
a¤r› duyular› bir inflamasyon ya da travmatik bir hasar
olmadan da olabilir. Örne¤in birçok diabetes mellituslu hasta mekanik hiperaljeziden ﬂikayet eder. Spontan
diabetli s›çan türleri kullan›larak veya streptozosin ile
diabet oluﬂturularak, diabet semptomlar› ile birlikte
a¤r› ﬂikayetlerini yans›tan modeller kullan›lm›ﬂt›r. Sonuçlar, C lif uyar›labilirli¤i art›ﬂ›n›n, diabetik nöropati
hiperaljesinin önemli bir nedeni oldu¤unu göstermiﬂtir. Streptozotosinle oluﬂturulmuﬂ diabet, insanlardaki
a¤r›l› diabetik nöropatide daha fazla ya da daha az etkili oldu¤u bilinen farmakolojik ajanlar› de¤erlendirmek üzere kullan›lm›ﬂlard›r. ‹lginç olarak insanlar›nki
ile iyi bir korelasyon gösteren sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Bütün bu nöropatik modelleri meydana getirmede
kullan›lan teknikler hafif farkl›l›klar gösterse de postoperatif duyu sapmalar›, insanlardaki nöropatik hastal›klardakine benzer. Is› hiperaljezisi, mekanik ve so¤uk
allodinisi ile spontan a¤r› bu hayvan modelleri için karakteristikdir.
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