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A⁄RI ARAﬁTIRMALARINDA KULLANILAN HAYVAN MODELLER‹
Feyza ARICIO⁄LU*

G‹R‹ﬁ:
Deneysel a¤r› araﬂt›rmalar›nda amaç ya a¤r›n›n özelliklerini, do¤as›n› aç›klamakt›r yada herhangi bir maddenin
a¤r›n›n alg›lanmas› üzerine olas› etkisinin araﬂt›r›lmas›d›r.
Hayvanlarda a¤r› eﬂi¤inin ve analjezinin de¤erlendirilmesi
oldukça zordur. A¤r› kavram›n›n tek baﬂ›na subjektif olmas›n›n d›ﬂ›nda hayvan davran›ﬂ› ile iliﬂkilendirilmesi hala
yeterince tan›mlanabilmiﬂ de¤ildir. Sözlü olarak kendini
ifade edemeyen hayvan benzer durumlarda benzer motor
davran›ﬂlarla kendini ifade edecektir. Yan›t ço¤u kez basit
bir refleks, bazen vokalizasyon veya kaçma olabilir. Bizim
için önemli olan bu davran›ﬂlar› do¤ru de¤erlendirerek
hayvan›n a¤r›y› ne zaman alg›lad›¤›n› tesbit edebilmektir.
A¤r› araﬂt›rmalar›nda insandan sonra en çok kullan›lan s›çan ve farelerdir. Fare çal›ﬂmalar›n›n bir bölümü transgenik maniplasyonlarla (knock-out) üretilen farelerin a¤r›l›
uyarana verdikleri yan›t›n farkl›l›¤›n› araﬂt›rmaya yöneliktir (1).
Deney hayvanlar›yla yap›lan araﬂt›rmalarda hayvana yaklaﬂ›m›n önemi unutulmamal›d›r. Deney hayvan›n›n deneyden belli bir süre önce deney ortam›na getirilmesi, hayvan›n “ellenmeye” al›ﬂmas› son derece önemlidir. Ayr›ca deney hayvan›n›n inbred olmas›, cinsiyeti ve yaﬂ› (genellikle
6-8 haftal›k olmalar› önerilir) deneyin güvenilirli¤i aç›s›ndan önemlidir. Unutulmamal›d›r ki stres tek baﬂ›na a¤r›
eﬂi¤ini de¤iﬂtiren bir faktördür (strese ba¤l› analjezi).
Strese ba¤l› olarak sadece endojen opioidlerin sal›n›m› artmakla kalmayacak, hayvan›n vücut ›s›s›, plazma glukoz
düzeyi de de¤iﬂecektir (2). Araﬂt›rmac› deney sonuçlar›n›
etkileyebilecek tüm faktörleri bilmelidir. Ayr›ca araﬂt›rmac›n›n ne zaman hangi testi seçmesi gerekti¤ini bilmesi
ve seçti¤i modeli, özelliklerini, yeterince gözlemleyebilecek
kadar yani do¤ru de¤erlendirebilecek kadar tan›mas› da
ﬂartt›r. Di¤er davran›ﬂ deneylerinde oldu¤u gibi a¤r› modeli oluﬂturmak için kullan›lacak deney hayvanlar›n›n ve yaﬂad›klar› koﬂullar›n da standart olmas› gereklidir. Diﬂi
hayvanlardaki gebelik olas›l›¤› ve menstrüasyonun özellikle davran›ﬂla ilgili parametrelerle do¤rudan etkileﬂmesi erkek hayvanlar›n kullan›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Deney
hayvanlar›n›n bar›nd›r›ld›¤› koﬂullar›n standardizasyonu
da hem etik bir zorunluluktur hem de yap›lacak deneysel
çal›ﬂmalar›n bilimsel kalitesini do¤rudan etkileyen bir faktördür. Çal›ﬂmalar›n uluslararas› standartlara uygun yap›labilmesi için deneklerin d›ﬂ etkenlere karﬂ› izole edilmiﬂ,
*

12 saat ayd›nl›k-12 saat karanl›k siklusu otomatik olarak
ayarlanabilen, ›s›s› yaklaﬂ›k 20 ºC ve nemi yaklaﬂ›k % 60
civar›nda sabit tutulabilen laboratuvarda bar›nd›r›lmalar›.
Hiç süphesiz araﬂt›rmac›n›n bilgisi ve gerekli koﬂullara
özeni deneysel a¤r› modellerinin güvenilirli¤ini ve elde edilen sonuçlar›n yarar›n› artt›racakt›r (3-7).

NOS‹SEPS‹YON VE ANALJEZ‹ TESTLER‹:
A. Termal uyaran›n kullan›ld›¤› testler
Tail flick ve tail immersiyon testleri:
Tail flick testi ilk kez D’Amour ve Smith taraf›ndan 1941
de (8), tail immersiyon testi ise Ben-Bassat taraf›ndan
1959’da (9) tan›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men hala en çok
kullan›lan testlerdir. Test fare için de s›çan için de kullan›labili›r. Tail flick testinde hayvan›n kuyru¤unda belirli bir
noktaya bir lamba arac›l›¤›yla ›s› uygulan›r. Kuyru¤un konuldu¤u alan›n alt›nda bir fotosensör vard›r. Radyant ›s›
kuyru¤un belli bir bölümüne uygulan›r ve hayvan a¤r›y›
hissetti¤i an kuyru¤unu çeker, fotosensör arac›l›¤›yla devre kapan›r. Uygulaman›n baﬂlad›¤› andan kuyru¤un ›s› uygulanan noktadan çekilmesine kadar geçen süre tesbit edilir. Kuyruk çekme süresi olarak de¤erlendirilen bu basit
spinal refleks o hayvan›n a¤r› eﬂi¤ini belirler ve analjezik
uygulanmas› (örn opioid analjezik) bu süreyi anlaml› bir
biçimde uzat›r. Test direkt a¤r› ölçümünden çok spinal nosiseptif refleksin de¤erlendirilmesinde kullan›l›r. Bir farenin normal reaksiyon süresi ortalama 2 ila 10 saniye aras›nda de¤iﬂir. Doku hasar›na sebep olaca¤› için radyant ›s›n›n 20 saniyeden fazla uygulanmas› tavsiye edilmez. Bu
nedenle uygulama için mutlaka bir sonland›rma süresi
(cut-off time) belirlenmelidir. Yöntemin en büyük avantaj›
basit olmas› ve reaksiyon süresinin çok fazla bireysel de¤iﬂkenlik göstermemesidir (10).
Tail immersiyon testinde ise
hayvan›n kuyru¤u bir termostat vas›tas›yla sabit ›s›da
tutulan suya (veya prensip
olarak <0∞C’da s›v› olarak
kalabilen herhangi bir solüsyona) bat›r›l›r. Kuyru¤un s›- ﬁekil 1. Tail immersiyon
test düzene¤i
cak suya bat›r›lmas› bir kaç
saniye içinde kuyru¤un bazen de tüm bedenin çekilmesi ile sonlan›r (ﬁekil 1). Tail
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flick testinde oldu¤u gibi reaksiyon süresi hayvan›n a¤r›
eﬂi¤ini belirler. Bu test s›çan ve fare d›ﬂ›nda maymunlara
da uygulanabilir. Ayr›ca baz› araﬂt›r›c›lar testi s›cak yerine so¤uk uygulayarak da yapm›ﬂlard›r. Bu testin tail flick
testinden en büyük fark› ve avantaj› düﬂük ›s›larda da çal›ﬂ›labileçe¤i için düﬂük analjezi potensiyeli olan ilaçlar
için de kullan›labilmesidir.
Hot-plate testi:
‹lk kez Woolfe ve MacDonald taraf›ndan 1944’de (11) tan›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men en çok 1953’de Eddy ve Leimbach (12) taraf›ndan tan›mlanan modifiye formu kullan›lmaktad›r. Hot-plate testi rodentlerin a¤r› eﬂi¤inin de¤erlendirilmesinde hala en çok kullan›lan yöntemlerdendir.
Temel olarak 50-56 ∞C’ye ›s›t›lm›ﬂ bir yüzeyden (bak›r veya alüminyum) oluﬂur. Hayvan›n ›s›t›lan yüzey üzerinde
belli bölge s›n›rlar›nda kalmas› için hareket kabiliyetini s›n›rlamayacak büyüklükte cam veya pleksiglas silindirler
kullan›l›r. Yüzeye farenin b›rak›lmas›ndan hayvan›n arka
aya¤›n› çekmesine kadar geçen süre tesbit edilir (ﬁekil 2).
Literatürde en çok
kullan›lan yöntemlerden biri olmas›na
ra¤men hayvan›n a¤r›y› alg›lad›¤›n› gözlemleme kriteri çeﬂitlilik gösterir, hangi
davran›ﬂ›n a¤r› belirtisi olarak kabul edilece¤i konusunda soﬁekil 2. Hot plate test
runlar vard›r. Davradüzene¤i.
n›ﬂ sadece arka aya¤›n çekilmesi olabilece¤i gibi ayak çekme ve yalama, tekmeleme, sallama, dans
etme veya s›çrama ﬂeklinde olabilir. Daha az s›kl›kla hayvan sadece ön ayaklar›n› yalayabilir veya ön ayaklarla baﬂlayan reaksiyon arka aya¤›n yalanmas›yla sonlanabilir. Bir
farenin normal reaksiyon süresi ortalama 5 ila 20 saniye
aras›nda de¤iﬂir. Doku hasar›na sebep olaca¤› için test 30
saniyeden fazla uygulanmamal›d›r. Yöntemin en büyük dezavantaj› reaksiyon süresinin çok fazla bireysel de¤iﬂkenlik
göstermesidir (13).
Opioid analjezikler gibi güçlü analjezik etkili maddeler çal›ﬂ›l›rken ›s› düﬂürülebilir (42-43∞C) yada 43∞C’den
52∞C’ye yavaﬂ yavaﬂ geçilir (2.5∞C/dak). Düﬂük ›s›da çal›ﬂmak analjezik etkinin tesbit edilme olas›l›¤›n› art›rmakla
birlikte bireysel de¤iﬂkenli¤i de art›raca¤› için istatistik
de¤erlendirme daha güç olacakt›r. Deney için ideal ›s› ilk
reaksiyon süresine göre de de¤iﬂtirilebilir. Platform üzerindeki fare davran›ﬂ› stereotipiktir, bu s›çanda daha karmaﬂ›kt›r. Bugüne kadar tan›mlanm›ﬂ 12 farkl› davran›ﬂ
vard›r. Bu nedenle de s›çan›n davran›ﬂ› “kaotik savunma
hareketleri” (chaotic defensive movements) olarak adland›r›l›r (14).
Hot-plate testinde ayak çekme refleksi spinaldir, fakat modülasyonu supraspinaldir. Dolay›s›yla testin sadece supras-
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pinal düzeyde a¤r› de¤erlendirmesi için kullan›ld›¤›n› kabul etmek do¤ru olmayacakt›r.
So¤uk uyaran testi:
Akut a¤r› deneylerinde so¤uk nadiren kullan›l›r. Di¤er yandan kronik a¤r›/nöropatilerde so¤uk uyaran kullan›m› yayg›nd›r. Genel olarak kuyru¤un so¤uk suya bat›r›lmas› veya
hayvan›n so¤uk platforma b›rak›lmas› ile gerçekleﬂtirilir.

B. Mekanik uyaran›n kullan›ld›¤› testler
Ayak çekme testi (Paw withdrawal/ paw pressure test):
Temelde mekanik uyaran yard›m›yla a¤r› eﬂi¤inin belirlenmesinde kullan›l›r. Enflamasyon vb etkenlere ba¤l› olarak
hiperaljezinin geliﬂti¤i durumlarda idealdir. 1957 y›l›nda
Randall ve Selitto taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir (15). Mekanik uyaran hayvan›n
pençesine (metatarsallar aras›nda bir
noktaya) uygulan›r.
Bir pedal yard›m›yla
giderek artan oranda
bas›nç
uygulan›r
(ﬁekil 3). Uygulaman›n
sonland›r›lma
noktas› süre de¤il
ﬁekil 3. Randel- Selitto test
hayvan›n gösterece¤i
düzene¤i
tepki davran›ﬂ›d›r.
Temel yan›t vokalizasyondur, ço¤u kez
vokalizasyona ayak çekme davran›ﬂ› da eﬂlik eder. Bu model a¤r› duyarl›l›¤›n›n çok fazla de¤iﬂmedi¤i akut a¤r› deneyleri kadar kronik a¤r›, nöropati ve uzun süreli enflamasyonun eﬂlik etti¤i hiperaljezi durumlar›nda da kullan›labilir. Yöntem genel olarak sa¤l›kl› ayak ile enflamatuar
maddenin injekte edildi¤i ayak aras›ndaki fark› tesbit etmeyi amaçlar. Yöntemin duyarl›l›¤› ile ilgili ﬂüpheler olmas›na karﬂ›n hala sözkonusu deneyler için en fazla kullan›lan yöntemlerden biridir. Bu yöntemin en büyük dezavantajlar›:
 Deneyin farkl› zaman dilimlerinde tekrarlanmas› hayvan›n a¤r›l› uyarana duyarl›l›¤›n› art›rabilir.
 Uygulanan uyaran›n yo¤unlu¤unu ölçmek bazen
zor olabilir.
 Relatif olarak yüksek bas›nc›n uygulanmas› gerekti¤i durumlarda uygulanan ilac›n etkinli¤ini tesbit etmek zor olabilir.
 Yan›tlar oldukça yüksek bireysel farkl›l›k gösterebilir.

Kuyruk s›k›ﬂt›rma testi (Tail Pinch/Tail clip test):
Haffner taraf›ndan 1929’da tan›mlanm›ﬂt›r (16). Temel
prensipler ve hayvan›n olas› davran›ﬂlar› aç›s›ndan ayak
çekme testi gibidir. Uygulanan bas›nc›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak ya çok k›sa sürede (<2 saniye) yada daha uzun
sürede (e¤er analjezi söz konusuysa) kuyru¤a/klipse tepki
(örne¤in ›s›rmaya çal›ﬂma) gösterir. Araﬂt›rmada farkl›
ﬂiddette uyar› sa¤layan farkl› klipsler kullan›labilece¤i gi-
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bi, belli bir klipsle eﬂik/eﬂik üstü süre tesbit edilebilir. Eﬂik
de¤er s›çan için 10-178g, fare için ise 71-1070g aras›nda
bir de¤erdir.

C. Kimyasal uyaran›n kullan›ld›¤› testler:
Kar›n germe/k›vranma (Writhing) testi:
1950’lerde tan›mlanm›ﬂ ve s›kl›kla kullan›lm›ﬂ bir testtir.
En çok fenilkinon veya asetik asit (% 0.6-% 0.9) kullan›l›r. K›vranma injekte edilen maddeye karﬂ› do¤al refleks
olarak meydana gelir, Temel davran›ﬂ kar›n kaslar›n›n kas›lmas› ve onu izleyen arka ayaklarda ekstansiyondur. Abdominal kas›lmalar injeksiyondan birkaç dakika sonra
baﬂlar, 5-10 dakikada maksimuma ulaﬂ›r. Pek çok araﬂt›rmada süre 30 dakika ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Daha çok zay›f analjezi potansiyeli olan maddelerin etki gücünü tesbit
etmekte kullan›l›r (17,18).
Bu yöntemin en önemli dezavantaj› seçici olmay›ﬂ›d›r, insanlarda analjezik olmayan bir çok ilaç bu testle etkili bulunabilir. Ayr›ca kullan›lan fare suﬂuna ba¤l› olarak asetik
asitin ED50 de¤eri büyük de¤iﬂkenlik gösterir (50-200
mg/kg) (19).
Formalin testi:
1977’de Dubuisson ve Dennis taraf›ndan kedi ve s›çanlar
için geliﬂtirilmiﬂ daha sonra farelere de uyarlanm›ﬂt›r (20).
En çok kullan›lan kimyasal uyarand›r. Yüzde 37’lik formalin solüsyonu subkutan olarak arka aya¤›n dorsal veya
ventral yüzeyine injekte edilir. Bu miktar farede oldukça
de¤iﬂkenlik gösterir (%0.02-%5). ‹njeksiyon hacmi 20-25
ml’dir. Enflamasyon oluﬂturan karragenin, serotonin, kaolin, platelet aktive edici faktör ve hardal ya¤› gibi maddelerde ayn› biçimde kullan›labilir. ‹njeksiyonu izleyen temel
davran›ﬂ hayvan›n aya¤›n› yalanmas› ve/veya ›s›rmas›d›r (21).
Formalin yan›t› iki aﬂamal›d›r. Erken/akut faz injeksiyondan hemen sonra baﬂlar ve 5-10 dakika sürer. Geç/tonik
faz ise injeksiyondan yaklaﬂ›k 15 dakika sonra baﬂlar ve
bir saat kadar sürer. Erken fazda nosiseptörlerin kimyasalla direkt uyar›lmas› sözkonusudur, geç faza enflamasyon da eﬂlik eder. ‹ki faz aras›nda kalan süre ise spinal ve
supraspinal düzeyde aktif inhibisyona ba¤l› olarak gerçekleﬂti¤i kabul edilen fazd›r. Pek çok say›da araﬂt›rman›n konusu bu iki faz aras›ndaki anatomik, nörokimyasal ve farmakolojik farkt›r. Bu modelin en büyük özelli¤i iki farkl›
tipte uyaran›n ayn› çal›ﬂma içerisinde de¤erlendirilmesine
imkan sa¤lamas›d›r (21).

NÖROPAT‹K A⁄RI MODELLER‹
Hayvanlarda geliﬂtirilen ilk a¤r›l› nöropati modeli,
1979’da Wall ve arkadaﬂlar› taraf›ndan bildirilmiﬂtir
(22). Nöroma modeli olarak adland›r›lan bu teknik, siyatik ve safen sinirlerin tam seksiyonu ile oluﬂturulmuﬂtur.
Nöropatik a¤r›da hayvan modelleri periferik veya santral
sinir sistemi hasar›n› takiben geliﬂen nörolojik disfonksiyon mekanizmalar›n›n kavranmas›na yard›mc› olmuﬂtur
(23). Söz konusu araﬂt›rmalar sinir hasar›na ba¤l› geliﬂen
nöropatik a¤r› modellerinin yan› s›ra, pro-enflamatuar

sitokinlerin injeksiyonu ile oluﬂturulan a¤r› modellerinin
nöropatik a¤r› ile iliﬂkilerinin irdelenmesi gibi mekanizmaya yönelik bilgileri de içeririr. Bu araﬂt›rmalarda elde edilen bilgiler nöropatik a¤r› kontrolünde sitokinleri de kapsayan yeni tedavi modalitelerinin geliﬂtirilmesini sa¤lar
(23, 24). Bu alanda geliﬂtirilen baz› modeller nöropatik
a¤r› tedavisinde kullan›lan farkl› gruplarda ilaçlar›n, belirgin elektrofizyolojik ve davran›ﬂsal etkilerinin ortaya konmas›n› da sa¤lar (23, 25). Bununla beraber periferik sinir
hasar› ile oluﬂturulmuﬂ hayvan deneyleri ile insanlarda izlenen klinik travmatik nöropati aras›nda farkl›l›klar olmas›, bu araﬂt›rmalar›n sonuçlar›n› de¤erlendirmede ﬂüphelere yol açmas› bak›m›ndan önemlidir. Bu deneylerde hayvanlarda izlenen davran›ﬂ bozukluklar› ve geri çekme reflekslerinde art›ﬂ, periferik a¤r›l› nöropati geliﬂen insanlarda ender olarak gözlenir. A¤r›l› periferik nöropatinin insanlarda izlenen en temel bulgusu a¤r›dan çok hissizlik,
kar›ncalanma ve parestezidir. Asl›nda hayvanlarda izlenen
bulgular da a¤r›dan ba¤›ms›z olarak sensoryal iletideki patofizyolojik de¤iﬂimlerin bir yans›mas› olabilir. Bu nedenle
hayvanlarda a¤r› benzeri davran›ﬂlar ve geri çekme refleksleri insanlarda izlenen spontan ve uyar› sonucu a¤r›n›n
eﬂ de¤eri olarak kabul edilmemelidir (23,26-28). Parestezi ve dizestezi hisleri de hayvanlarda a¤r› benzeri kaç›nma
ve korunma davran›ﬂlar›na yol açabilir. Bu nedenle nöropatik a¤r› modellerinin ve izlenen hayvan davran›ﬂlar›n›n
iyi bilinmesi ve yorumlar›n algolog, temel bilim uzman›,
klinik bilimci taraf›ndan oluﬂturulan multidisipliner gruplar taraf›ndan yap›lmas› önerilmektedir.
Hayvan araﬂt›rmalar›nda sürdürülen nöropatik a¤r› modelleri total ve parsiyel denervasyon, santral sinir sistemi
ve sistemik ilaç uygulamalar› ile geliﬂtirilen modeller olarak s›n›fland›r›labilir.

Total ve parsiyel denervasyon ile oluﬂturulan
nöropatik a¤r› modelleri
Total periferik nörektomiye ba¤l› nöropati: Deneylerde s›çan veya nadiren fare kullan›l›r. Uygulamada siyatik sinir
orta uyluk seviyesinde aç›¤a ç›kart›l›r. Siyatik sinir trifurkasyonun proksimalinden 3.0 – 5.0 dikiﬂ materyali (katküt) ile s›k›ca ba¤lan›r. Sinir ba¤land›¤› alan›n distalinden
kesilir (22). Nörektomi uygulamalar›nda siyatik sinir krioprobe ile dondurulabilir veya elektrokoter, makas (26,
27), bisturi (29,30) ile kesilir. Böylece bu uygulamada arka pençenin tam denervasyonu geliﬂir. Uygulamada meydana getirilen oluﬂum, bir nöroma modeli olarak da de¤erlendirilir. Klinikte deneklerde geliﬂen durumun insanda
ampütasyon sonras› görülen fantom a¤r›s› veya sa¤lam bir
ekstremitenin transseksiyonu sonras› oluﬂan a¤r›n›n (anestesia dolorosa) benzeri oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Bu modelin
en karakteristik özelli¤i, ototomi oluﬂmas›d›r. Ototomi, dene¤in sinir transseksiyonu uygulanan taraftaki arka pençesini çi¤neme ile koparmas› anlam›na gelmektedir ve s›kl›kla spontan a¤r› ya da dizestezide oluﬂmaktad›r. Ancak a¤r› duyarl›l›¤›na verilen yan›t›n her zaman ototomi davran›ﬂ› olmay›ﬂ›, bu nöroma modelinin kullan›m›n› k›s›tlayan
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nedenlerden en önemlisidir. Ayr›ca komﬂu sinir olan safen
sinir siyatik alan›na uzan›r ve hiperaljezi ve allodini için s›n›r oluﬂturur. Ayn› zamanda kontralateral tarafta da duyarl›l›kta de¤iﬂimler saptanabilir. Safen sinirine de benzer
ﬂekilde nörektomi uygulanabilir. Bunun sonucunda ototomi
alan› geniﬂler ve pençede allodini ve hiperaljezi s›n›r hatt›
bulunmaz.
Siyatik sinirin total kesisi ve yeniden dikilmesini takiben
geliﬂen nöropati modeli: Sinirin makasla kesilip hemen
sonra 7.0 veya daha ince dikiﬂ malzemesiyle epinöral k›l›f
uç uca getirilerek dikilmesiyle oluﬂur. Bu uygulamaya alternatif olarak geliﬂtirilen bir di¤er modelde kesilen siyatik sinirin distali siyatik sinirin dal› olan tibiyal sinirle birleﬂtirilir. Uygulamay› takiben erken dönemde pençede
parsiyel denervasyon geliﬂir. Ayr›ca ototomi, hiperaljezi,
allodini s›n›r› ve kontralateral duyusal de¤iﬂimler izlenir.
Olgular›n % 75’inde zamanla siyatik sinir liflerinde rejenerasyon baﬂlar ve buna ba¤l› olarak pençede duyarl›l›k de¤iﬂimlerinin oluﬂtu¤u alanlarda düzelmeler saptanabilir. (22)
Total siyatik sinir ezilmesine ba¤l› geliﬂen nöropati
modeli: Kömür tozuna bat›r›lan diﬂsiz penset veya forseps
taraf›ndan siyatik sinirin 2 mm’lik bir alan›, ezilme hasar› oluﬂturmak üzere iki kez 30 saniyelik peryodlarla s›k›ﬂt›r›l›r (31). Epinöriumda uzun süre kalan kömür partikülleri sinir hasar› geliﬂen alan› iﬂaretler. Bu iﬂaretleme kömür partikülleri yerine 10.0 dikiﬂ materyali ile tek epinöral dikiﬂ ile gerçekleﬂtirilebilir. Ayn› zamanda di¤er tarafta bulunan siyatik sinir ortaya ç›kar›larak ayn› alana yalanc› operasyon olarak benzer iﬂaret konulur. Sinir hasar›n›n oluﬂturuldu¤u tarafta ender olarak birkaç gün süren
ototomi ve hiperaljezi izlenebilir. Total siyatik sinir dondurulmas›na ba¤l› nöropati modelinde siyatik sinir saptand›ktan sonra hafif yukar› kald›r›l›r ve 10mm’lik bir alan›
krioprop ile iki kez dondurulur (31). Bu teknikte de ototomi ender oluﬂur. Perisyel kiolezyon uygulamas› da bir model olarak geliﬂtirilmiﬂtir (32).
Spinal dorsal rizotomi modeli: Birkaç seviyeden uygulamaya ba¤l› geliﬂen nöropati modelinde giriﬂimin seviyesine
uygun olarak ön veya arka pençelerde ototomi geliﬂebilir.
Bu uygulamalar s›ras›nda spinal kord ve dorsal kök hasar› oluﬂturulmamas› gerekir. Ototomiden baﬂka ayna imaj›
bulgusu ve allodini, hiperaljezi hatlar› saptanabilir. Ayr›ca
birkaç seviyeden servikal spinal nörektomiye ba¤l› nöropati modeli de tan›mlanm›ﬂt›r. Bu uygulamada C2-C6 vertebralar aras› yandan yaklaﬂ›mla aç›l›r ve spinal sinirler görüntülenerek, 5.0 dikiﬂ materyali ile s›k›ca ba¤lan›r. Bu
uygulamada nöropatik a¤r› bulgusu olarak ototomi oluﬂur.
Lomber spinal nörektomi nöropatik sensoryal de¤iﬂimlerin
izlenmesine uygun bir yöntem olarak kabul edilmemektedir (28).
Transaksiyel yaklaﬂ›mla brakial pleksusa ulaﬂ›larak s›k›ca
ba¤lanmas› sonucu oluﬂturulan total brakial pleksus nörektomisine ba¤l› nöropati modelinde bulgu olarak ototomi ve eﬂelenme, kaﬂ›nma izlenir (28,33). Trigeminal kökün
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transtemporal retrogasseriyan yaklaﬂ›mla serbestleﬂtirilerek kesisi veya s›k›ca ba¤lanmas› ile geliﬂtirilen total trigeminal rizotomi modelinde bir çok dene¤in uygulamay›
takiben yüzünün aﬂ›r› kaﬂ›nmas› bir nöropatik a¤r› bulgusu olarak de¤erlendirilir (34).
S›çanlara uygulanan parsiyel denervasyon ile oluﬂturulan
dört farkl› periferik nöropatik a¤r› modeli olan; kronik
konstriksiyon hasar›na ba¤l› nöropati modeli (KKH) (35);
parsiyel siyatik sinir ligasyonuna ba¤l› nöropati modeli
(PSSL) (36); spinal sinir ligasyonuna ba¤l› nöropati modeli (SSL) (37) araﬂt›rmalarda en s›k kullan›lan yöntemlerdir.

ﬁekil 4. Siyatik
sinirinin
ligatürasyonu (sa¤
taraf kontrol)

Kronik konstriksiyona ba¤l› nöropati modeli: Spontan a¤r›ya ek olarak allodini ve hiperaljezi gösteren bir hayvan
modeli olarak ilk kez Bennett ve Xie taraf›ndan bildirilmiﬂtir (35). Bu modelde sinir hasar›, s›çanlar›n siyatik siniri çevresinde, siyatik sinir trifurkasyonunun proksimalinde, gevﬂek dü¤ümler at›larak konstriktif ligatürasyon sa¤lanmas› yolu ile oluﬂturulur. Uygulamada 4.0 krome katküt ile siyatik sinire 1 mm aral›klarla 4 ayr› gevﬂek dü¤üm
at›l›r (ﬁekil 4). Bu dü¤ümler sadece siyatik sinirini s›k›ﬂt›r›r. Sinirin dolaﬂ›m›n› dolay›s› ile beslenmesini sa¤layan
vasa nervosumlar› s›k›ﬂt›rmaz. Böylece ligasyon, kan ak›m›n› azalt›r, fakat durdurmaz.
Bu ﬂekilde en az birkaç hafta devam edecek olan intranöral ödeme neden olur. Uygulamada sinir hasar› oluﬂturulan
taraf›n kontrlateralinde de siyatik sinir ortaya ç›kar›l›r ve
kontrol olarak kullan›lmak üzere haz›rlanan yalanc› operasyon taraf› dü¤üm at›lmadan kapat›l›r. Yalanc› operasyon uygulamas› sensoryal de¤iﬂimlere yol açmad›¤› gibi
KKH uygulamas›nda oluﬂan de¤iﬂimlere eﬂlik etmez. Kontrol olarak yalanc› operasyon taraf›n›n kullan›lmas›, tek tarafl› KKH yönteminin kontralateral sensoryal abnomaliteler oluﬂturmad›¤›n›n izlenmesini sa¤lar. KKH modeli hasar›n distalindeki miyelinli liflerde ve hasarl› sahan›n proksimalindeki az kullan›lan sinir liflerinde dejenerasyona yol
açar. Uygulama sonucunda % 50’inin üzerinde denekte geliﬂen a¤r› duyusu belirtileri, ödem ve atrofik de¤iﬂiklikler
hasar› takiben 2 ila 7 gün içinde gözlenmeye baﬂlar; 10-14
gün içersinde en yüksek seviyeye ulaﬂ›r (ﬁekil 5); yaklaﬂ›k
iki ay civar›nda ortadan kaybolur. Yerine, ilgili bölgede sürekli bir hiperestezi durumu oluﬂur. KKH’l› s›çanlar, etkilenen arka pençeyi sallama ve s›k yalama gibi spontan a¤r›y› iﬂaret eden davran›ﬂlar, beraberinde cinsel istekte
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ﬁekil 5. Siyatik sinirinin ligatüre edilmedi¤i taraf (A) ve
15 gün sonra ligatüre edilen taraftaki aya¤›n görünümü (B)

azalma ve kilo kayb› gibi sistemik belirtiler gösterirler
(35,36).
Is›ya ve mekanik uyarana karﬂ› hiperaljezi, KKH modelinde, noksiyöz kimyasal stimülasyon kadar belirgin bir bulgu
olarak ortaya ç›kar. KKH’l› s›çanlarda, mekanik uyar› ve
so¤u¤a karﬂ› olmak üzere iki tip allodini görülür. KKH’l›
hayvanlar›n yaklaﬂ›k dörtte üçünde, hasarl› sinirin oldu¤u
tarafta ›s› anormallikleri olur. Laboratuarda bu ›s› anormalliklerinin, sempatik sinir sistemi disfonksiyonunu yans›tt›¤› varsay›l›r. KKH’l› s›çanlarda sempatektominin etkisi sendrom süresinde de¤iﬂiklikler yapabilir (25,39). KKH
modelinin patofizyolojisinde, periferik ve santral sinir sisteminin beraberce rol ald›¤› belirtilmiﬂtir. Nöropatik a¤r›
araﬂt›rmalar›nda en s›k uygulanan model olan KKH ile ilgili olarak, ketamin, dekstrorfan, memantin gibi çeﬂitli
ilaçlar›n özellikle spinal yoldan etkinli¤ini araﬂt›r›lm›ﬂ ve
bu alanda çok de¤erli bilgiler edinilmiﬂtir (40).
Parsiyel siyatik sinir ligasyon modeli: KKH’nin modifikasyonu olarak Seltzer ve Shir taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. Giriﬂim için önce s›çanlarda siyatik sinir dikkatli bir ﬂekilde
ortaya ç›kar›larak çevre dokulardan ayr›l›r. Uygulamada
kullan›lan 8.0 veya daha ince dikiﬂ materyali siyatik sinirin dorsal yüzünden sinir kal›nl›¤›n›n üçte biri veya yar›s›n› alacak ﬂekilde geçirildikten sonra gevﬂekçe ba¤lan›r.
Böylece sinirin parsiyel ligasyonu sa¤lan›r. Bu model, genellikle ototomi davran›ﬂ› içermeyen spontan a¤r› bulgular› oluﬂmas›n› sa¤lar. KKH modelinden farkl› olarak PSSL
modeli, her iki arka pençede hiperestezi oluﬂmas›na neden
olmuﬂtur. Bu nedenle PSSL modelinde yalanc› opere grup
ile dene¤in iki ekstremitesi birbirinin kontrolü olarak de¤erlendirilemez. Ancak deney grubu ile yalanc› opere grup
aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas› olas›d›r. Bu modelde a¤r› sempatektomi ile bütünüyle durdurulabilmektedir. Son
araﬂt›rmalar, bu modelde geliﬂen allodininin nöronal mekanosensitivitedeki kronik art›ﬂla beraber oldu¤unu göstermiﬂtir. Buna ra¤men termal hiperaljezinin nöronal duyarl›l›k art›ﬂ› ile birlikte olmad›¤› düﬂünülmektedir
(36,41,42).
Spinal sinir ligasyon modeli: Kim ve Chung taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ model, s›çanlar›n arka pençesinin tek tarafl› deafferentasyonu oluﬂturulur. Bu modelde, tek tarafl› olarak
lomber spinal sinirlerin bir veya iki tanesinin (L5 veya L5-

6), dorsal spinal kökten ç›kt›¤› bölümün distalinde s›k›ca
konstriksiyonu sa¤lan›r. Modelde denek olarak s›çan kullan›l›r. S›çanlarda ilyak kanad›n rostral ucu L6 seviyesini
belirledi¤inden giriﬂim için iﬂaret noktas› olarak al›n›r.
Bununla beraber bir çok anatomik farkl›l›klar olabilece¤inden deney sonu kontrol ile hangi seviyelere uygulama
yap›ld›¤› daha kesin olarak anlaﬂ›l›r. Giriﬂim için vertebral
kolona lateral yaklaﬂ›mla paravertebral adaleler künt olarak disseke edilir. Vertebralar›n yan oluﬂumlar› aﬂ›larak
L5 ve L6 spinal sinirlerin vertebradan da¤›ld›klar› alana
ulaﬂ›l›r ve bu noktada spinal sinirler s›k›ca ba¤lan›r. Böylece arka pençenin parsiyel ligatürasyonu sa¤lanm›ﬂ olur.
Bu metot, kontralateral tarafta sempatektomi ile ortadan
kald›r›labilen belirgin hiperestezi geliﬂimine neden olur.
Son y›llarda bu model maymunlara da adapte edilmiﬂtir
(37).
Bunlar›n d›ﬂ›nda parsiyel denervasyon uygulamalar› olarak, parsiyel trigeminal rizotomi, infraorbital sinire uygulanan trigeminal KKH metotu tan›mlanm›ﬂt›r. Ayr›ca kedilere uygulanan birden fazla diﬂte oluﬂturulan dental pulpektomiye ba¤l› nöropati metotu da parsiyel denervasyon
ile oluﬂturulan deneysel nöropatik a¤r› uygulamalar›ndand›r (26,28,43-45).
Santral sinir sistemine ve sistemik ilaç uygulamas›na
ba¤l› nöropatik a¤r› modelleri:
Steorotaksi yöntemiyle santral sinir sisteminin motor alanlar›na çok az hacimde penisilin, tetanoz toksini, kobalt,
alüminyum oksit, striknin gibi maddelerin injeksiyonu ile
epilepsi sonucu nöropati modeli geliﬂtirilmiﬂtir (28,43).
Ayr›ca bu model maddelerin farkl› sensoryal alanlara injeksiyonu ile modifiye edilmiﬂtir. Bu alanlardan spinal
kord dorsal boynuzu ve V. sinirin spinal inen yolak nükleuslar›na injeksiyonu ile spontan a¤r› ve allodini gibi nöropatik a¤r› bulgular› daha belirgin izlenmektedir (34,46).
Ayr›ca farelerde lomber alan dorsal boynuzuna AMPA reseptörleri arac›l›¤›yla non-NMDA glutamaterjik eksitotoksisite oluﬂturan kianik asit injeksiyonu ile allodini oluﬂumu
da bir metot olarak gösterilmiﬂtir (47). Siyatik sinir civar›na sürekli asiditik salin injeksiyonuyla geliﬂtirilen nörapatik a¤r› modelinde geri dönüﬂümlü termal hiperaljezi
bulgular› kaydedilmiﬂtir (26,43,). S›çanlarda sistemik olarak injekte dilen boyar maddenin Argon lazeri ile ›ﬂ›t›lmas› arac›l›¤›yla oluﬂturulan spinal iskemi modelinde de allodini oluﬂumu izlenmiﬂtir (48). Farkl› ›ﬂ›n kayna¤›, ﬂiddeti
ve süresi ile nöropatik a¤r› bulgular›n›n de¤iﬂimleri de irdelenmiﬂtir (49).
S›çanlarda tek doz subkutan streptozosin injeksiyonu,
pankreas beta hücrelerini geri dönüﬂsüz olarak harap ederek kanda 250 mg/dl üzerinde seyreden kronik hiperglisemi oluﬂturarak, allodini ile seyreden diabetik nöropati bulgular›na yol açar (50). Spontan diabetik s›çan türlerinde
de elektrofizyolojik araﬂt›rmalarda sinir iletisinde farkl›l›klar gösterilmiﬂtir. S›çanlar›n % 40 galaktoz dieti ile
beslenmeleri sonucu hiperinsülinemi oluﬂtu¤u ve dolay›s›yla bu durumun allodini benzer nöropatik a¤r› bulgular›na
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yol açt›¤› izlenmiﬂtir (28).

033

Çeﬂitli nöropatik a¤r› modellerinde farkl› davran›ﬂ anormallikleri izlenir. S›k uygulanan nöropatik a¤r› modellerinde davran›ﬂsal gözlemlerin farkl›l›klar› tablo-1’de k›saca özetlenmiﬂtir (26,28,43).

dir (54). Ototomi davran›ﬂ› ile ilgili ilk kay›tlar KKH modelinde tutulmuﬂ olmas›na karﬂ›n, total siyatik denervasyon modelinde daha s›k izlenmektedir. Bu kay›tlara göre
KKH modelinde ototomi en fazla % 70 oran›nda izlenir
(35,38,55). Ayr›ca KKH modelinde opere tarafa preoperatif veya postoperatif lokal anestetik injeksiyonunun ototomi davran›ﬂ›n› azaltt›¤› da ileri sürülmüﬂtür
(26,27,28,43,56). Ototomi di¤er iki parsiyel denervasyon
modeli olan PSSL ve SSL modellerinde izlenmez. Bunun
nedeni KKH modelinde göreceli olarak daha fazla denervasyon oluﬂturulmas› olabilir. Kriolezyon veya ezilme ile
oluﬂturulan nöropati modellerinde de ototomi saptan›r.
Ancak bu modellerde total transseksiyondan daha az s›kl›ktad›r. Bu durumun olas› periferik mekanizmas› sinir hasar›n›n reinnervasyonunun h›zla geliﬂmesi olarak aç›klanmaktad›r. Ayr›ca sinir ezilmesinin total sinir kesisinden
daha az santral sinir sistemi yan›t› oluﬂturdu¤unun ileri sürülmesi, santral mekanizmalar› da kapsayan nedene yönelik bir di¤er iddiad›r. En s›k kullan›lan yönteme göre ototomi skorlamas›; bir veya daha fazla t›rnak kopar›lmas›
için 1 puan, her bir distal parmak yar›s› için 1 puan ve her
bir proksimal parmak yar›s› için de 2 puan verilerek yap›l›r (28,56).

Nöropatik a¤r› modelinde izlenen en özel davran›ﬂ modellerinden birisi ototomidir. Total siyatik denervasyonunda
denerve alan›n denek taraf›ndan çi¤nenerek önce t›rna¤›n
ve parma¤›n daha sonra aya¤›n kopar›lmas›na kadar ilerleyen bir davran›ﬂ patolojisidir. Çeﬂitli araﬂt›rmalarda bu
davran›ﬂ bozuklu¤u, deafferente ekstremitede oluﬂan sensoryal anormalliklere veya denek taraf›ndan hissiz kalan
ekstremite uzant›s›n›n vücuda yabanc› bir madde olarak
alg›lan›p kopar›lmak istenmesi ﬂeklinde bir yan›t olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür (27,53). Ancak son y›llarda yap›lan
bir araﬂt›rmada lokal anestetikle uzun süreli periferik blok
uygulanan deneklerde, ototomi benzeri davran›ﬂ saptanmamas›, bu davran›ﬂ›n spontan a¤r› ve sensoryal de¤iﬂimlerle iliﬂkisinin olabilece¤i yöndeki görüﬂü desteklemektedir (30,54). Günümüzde bir çok araﬂt›rmac› ototomiyi
spontan nöropatik a¤r›n›n bir yan›t› olarak kabul etmekte-

Parsiyel siyatik hasar›n› takiben 1-2 hafta içinde baz› deneklerin opere taraftaki pençesini yukar› kald›r›p titretti¤i
ve sonra hafifçe zemine yerleﬂtirdi¤i izlenir. Gerçekte bu
davran›ﬂ parma¤› ezilen insanlar›n davran›ﬂ›na benzemektedir. T›rmalama ve kaﬂ›nma hareketi daha çok poliartritli s›çan modelleri için tan›mlanm›ﬂt›r. Nöropatik a¤r›l› insanlarda a¤r› yan›t› olarak bu davran›ﬂ bozuklu¤unun rastlanmamas›na karﬂ›n, t›rmalama ve kaﬂ›nma denek hayvanlar›nda spontan a¤r› yan›t› olarak tan›mlan›r. Baz› parsiyel denerve modellerde (PSSL, SSL) deneklerde temizlenme için yapt›klar› normal yalanma hareketinden farkl› olarak opere tarafta bir yalanma hareketi izlenir (28). Bu
davran›ﬂ, yan›c› allodinik a¤r›n›n önlenmesi için dene¤in
hasarl› pençesini yalayarak so¤uk ve nemli tutmas› iste¤inden kaynaklanabilir. Ayr›ca belirli santral sinir sistemi
alanlar›na epileptojen injekte edilen kedilerde ve trigemi-

‹nsanlarda total veya parsiyel sinir denervasyonu sonucunda hasarl› sinir veya kökün komﬂu innervasyon alanlar›nda
sensoryal anormallikler gözlenir. Baz› araﬂt›rmac›lar bu
s›n›r bölgede oluﬂan sensoryal de¤iﬂiklikleri, sinir hasar›na
ba¤l› oluﬂan nöropatik a¤r›n›n temel bulgusu olarak kabul
ederler. Ancak bu bulgular sadece denerve alan›n komﬂulu¤unda bulunan s›n›r bölgede de¤il ayn› zamanda hasarl›
sinirin innerve etti¤i alanda da oluﬂur (28, 51). Bu s›n›r
bölge bulgular›n›n gözlendi¤i fenomen çeﬂitli hayvan türlerinde uygulanan dorsal rizotomiyi takiben dokunma allodinisi ve mekanik hiperaljezi olarak gözlenmiﬂtir. Siyatik
KKH modelinde safen sinir alan›nda dokunma allodinisi ve
mekanik ve s›cak hiperaljezi saptanm›ﬂt›r. Bu bulgular›
nöropatik a¤r› modellerine uygun tan›mlanm›ﬂ davran›ﬂsal
gözlemlere ve bu alanda geliﬂtirilmiﬂ test düzeneklerinde
izlemek mümkündür (34,52).

Tablo 1. Nöropatik a¤r› modellerinde davran›ﬂ patolojilerinde izlenen farklar

A¤r› Modeli

Ototomi

MH

S›H

MA

SoA

Taraf

KKH

+

+

+

+

+

unilateral

PSSL

-

+

+

+

-

bilateral

SSL

-

?

+

+

+

bilateral

KN

+

?

-

+

?

bilateral

MH: Mekanik hiperaljezi; S›H: S›cak hiperaljezisi; MA: Mekanik allodini; SoA: so¤uk allodinisi
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nal KKH modelinde daha belirgin olarak aﬂ›r› temizlenme
hareketi de izlenir. Parsiyel denervasyon modellerinde sensoryal anormalliklerin en belirgin oldu¤u dönemde deneklerin ektremitelerinin cildini hafifçe ›s›rd›klar› gözlenir
(28, 43). Bu hareket ototomiden farkl›d›r ve ciltte yara
oluﬂmaz. Parsiyel denervasyon modellerinde bazen deneklerin opere taraftaki pençelerini a¤›zlar›na yerleﬂtirdikleri
ve saniyeler boyunca böyle tuttuklar› saptanan davran›ﬂ
bozukluklar›ndand›r. Ayr›ca deneklerin a¤r›lar› nedeniyle
bazen ses ç›kard›klar› gözlenir. Uyku düzenlerinin bozuldu¤u, iﬂtahlar›n›n azald›¤› ve zay›flad›klar› da kaydedilmektedir. Baz› araﬂt›rmac›lar›n KKH ve trigeminal KKH
modellerinde deneklerde kanl› göz yaﬂlar› (Chromodacrryorrhea) izlendi¤ine iliﬂkin kay›tlar› da bulunmaktad›r.
Kulak, göz ve pençe renklerinde periferik vazokonstriksiyonla iliﬂkili solukluk oluﬂur. Deneklerin yürüme dinlenme pozisyonlar› de¤iﬂir. Arama davran›ﬂlar› normale göre
azalm›ﬂt›r. Pençelerinin basma pozisyonu de¤iﬂir ve bazen
opere pençelerini yukar› kald›r›rlar. Temizlenme davran›ﬂ›
azal›r ya da tamamen sonlan›r (28, 43).
Hayvan modellerinde spontan nöropatik a¤r› ile iliﬂkili
davran›ﬂ bozukluklar›na ek olarak izlenen, sensoryal
uyar›lara anormal yan›tlar iletide oluﬂan de¤iﬂimleri göstermesi bak›m›ndan çok önemlidir. Deneklerin sensoryal
uyar›ya karﬂ› herhangi bir hasar oluﬂmaks›z›n normoestezi
ve normoaljezi ölçümleri yap›larak a¤r› eﬂikleri ve
toleranslar› saptan›r. Hayvanlarda hafif dokunma ile
dokunma hiperestezisi araﬂt›r›l›r. Allodini nöropatik a¤r›n›n en önemli bulgular›ndand›r. Allodini denekte davran›ﬂ bozukluklar›n›n izlenmesi ile tan›mlanabilece¤i gibi,
so¤uk, s›cak veya mekanik uyar›larla da belirlenebilir.
Hiperaljezi de ﬂiddeti veya süresi so¤uk, s›cak veya
mekanik uyar› ile araﬂt›r›l›r (27,28,43). Ayr›ca deneklerde hiperpati, hipoestezi ve hipoaljezi, anestezi ve analjezi
ile ilgili kay›tlar yap›labilir. Baz› denervasyon modellerinde kontralateral tarafta da hiperestezi, allodini ve baz›
hiperaljezi belirtileri saptan›r. Bunun yan›s›ra hayvan
modellerinde geliﬂen spontan nöropatik a¤r›n›n sempatik
sinir sistemi ile iliﬂkisi olabilir. Bu durum, sempatik blok
ile a¤r›l› yan›tlar›n izlenmesi veya sempatomimetik bir
maddenin injeksiyonu ile bulgular›n artt›¤›n›n saptanmas›
ile ortaya konabilir (27, 28).
Hayvan modellerinde spontan a¤r› bulgular›n›n yan› s›ra
stimulus sonucu geliﬂen baz› davran›ﬂ bozukluklar›, a¤r›n›n karakteri, a¤r›n›n mekanizmas› ve yeni tedavi uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesinde çok önemli yere sahiptir. Temel olarak hiperaljezi ve allodini olarak tan›mlanan
bu davran›ﬂ bozukluklar›n›n kaydedilmesi için baz›
mekanik, so¤uk ve s›cak uyar› sa¤layan düzenekler geliﬂtirilmiﬂtir (26, 28, 43).
Mekanik hiperaljezinin belirlenebilmesi için en s›k uygulanan teknik keskin uçlu bir çubu¤un orta plantar alana
bat›r›lmas›d›r. Denek çubu¤un bat›r›lmas› ile pençesini
h›zl› ve güçlü bir ﬂekilde geri çekerse bu durumda yan›t
normoaljeziktir. Pençenin geri çekilme yan›t› zay›f ve güç-

süzçe kald›rma olarak verilen yan›t hipoaljezik olarak
de¤erlendirilir. Dene¤in pençesini h›zla çekip, bunu sürdürmesi ve bu harekete eﬂlik eden ses ç›karma, kaçma,
pençesini yalama veya hafifçe ›s›rma gibi davran›ﬂ bozukluklar›n›n bulunmas› durumunda hiperaljezik yan›t olarak
de¤erlendirilir. Mekanik hiperaljezi için geliﬂtirilmiﬂ di¤er
bir düzenek pençe bas›nç testi olarak adland›r›l›r. Randall-Selitto cihaz› arac›l›¤›yla, pençe üzerine artan a¤›rl›klar yerleﬂtirilerek mekanik hiperaljezi için, dene¤in pençesini çekme süresi de¤erlendirilir. Baz› araﬂt›rmac›lara
dene¤in a¤r›s› nedeniyle ses ç›karma süresinin pençeyi geri
çekme süresinden daha anlaml› bulurlar (26, 28, 43).
S›cak hiperaljezisinin saptanmas› için en etkili yöntemlerden birisi lazer ›ﬂ›n› kullan›m›d›r. Uygulamada uyar›lan
alan›n çap› 0.5 - 0.8 mm aras›nda de¤iﬂir. Böylece di¤er
yöntemlerle elde edilemeyecek kadar ayr›nt›l› bir hassasl›kta sensoryal de¤iﬂimlerin bulundu¤u bölgeler incelenebilir. Lazer ile cildin uyar›lmas› durumunda ›s›s›n›n
art›ﬂ süresi çok h›zl›d›r. Böylece pençenin uyar›dan geri
çekilmesinden bile daha önce, cilt istenilen üst eﬂikte s›cak
uyar›y› absorbe etmiﬂ olur. Bu özellik sayesinde yöntemin
en önemli avantaj› sadece pençe geri çekme eﬂi¤ini de¤il
s›cak hiperaljezisinin varl›¤›n› da ortaya koymas›d›r. Ayr›ca s›cak suya opere ekstremitenin dald›r›lmas› ve üst
eﬂikte s›cak zeminde pençe çekmenin izlenmesi ile s›cak
hiperaljezisi de¤erlendirilebilir. Ancak lazer ile saptanan
bilgilerin daha fazla kabul gördü¤ünü ak›lda tutmal›d›r
(28,43).

ﬁekil 6. So¤uk
allodini test düzene¤i

So¤uk hiperaljezisi 20 x 20 cm alan geniﬂli¤i olan metal
zeminli etraf› cam zeminli so¤uk (5∞C ± 0.2) bir ortamda
izlenir (ﬁekil 6.). Belirli bir süre içerisinde dene¤in pençesini kald›rma say›s› ve kümülatif süresi kaydedilir. Say›
azald›¤›nda so¤uk hipoaljezisi, art›¤›nda ise so¤uk hiperaljezisi olarak de¤erlendirilir. Ayr›ca aseton damlat›larak
veya etil klorid sprey ile so¤uk hiperaljezisi de¤erlendirilebilir (28).
Dokunma allodinisi çeﬂitli kal›nl›kta olan von Frey
filamentleri (0.25-2g) ile saptan›r. Allodininin saptanmas›
için önce normal denekte ölçüm yap›l›r. Ölçüm için farkl›
von Frey filamentleri semisirküler biçimde bükülene dek
saniyede iki kez s›kl›kta ve toplam 5 kez dene¤in orta planter alanda cildine bast›r›l›r. Hayvan pençesini geri çekti¤inde bu filament eﬂik de¤er olarak kaydedilir. Bunu takiben opere edilmiﬂ ekstremite üzerine yap›lan uygulamada
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eﬂikte belirgin azalma saptanacakt›r. Bu durumda saptanan de¤er daha çok mekanik hiperestezi olarak kabul
edilir. En düﬂük uyar›y› verebilen uyaranla bile anlaml›
olarak dene¤in pençesini geri çekmesi durumunda dokunma allodinisinden söz edilebilir. Bunun d›ﬂ›nda alternatif
bir uygulama olarak deve k›l› kullan›larak dokunma allodinisi saptanabilir (28, 43).
S›cak allodinisinin saptanmas›nda en s›k uygulanan yöntem ›ﬂ›k kayna¤› arac›l›¤›yla ›s› ileten algometri ile yap›lan
ölçümlerdir. Yöntemde zeminin kalibrasyonu önceden
yap›l›r. S›cak allodinisinin varl›¤›, opere deneklerin ortalama pençe geri çekme latensinin sa¤lam denekle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda belirgin olarak k›sa bulunmas› veya hasarl› pençe ile hasars›z pençe aras›ndaki pençe geri çekme
latensinin ayn› s›çanda negatif olmas› ile ortaya konur. Bir
di¤er s›cak allodinisi saptama yöntemi artan ›s›larda
(40∞C, 42∞C, 44∞C, 46∞C) s›cak su banyosuna pençenin 5
kez her biri 5 dakikal›k sürelerde dald›r›lmas› ile gerçekleﬂtirilir. Dene¤in aya¤›n›n suya bat›r›lmas›ndan ç›rp›nma
hareketine kadar geçen süre ile de¤erlendirilir. Normal
s›çanlarda 44.5∞C su banyosunda 15 saniyeden daha k›sa
ç›rp›nma latensisi, normaljezik eﬂik olarak kabul edilir ve
s›cak allodinisi buna göre kaydedilir. Klasik “hot-plate
testi” s›cak allodinisi için uygun bir yöntem de¤ildir. Bir
di¤er yöntem olarak CO2 lazeri veya di¤er lazer uygulamalar› da kullan›lmaktad›r (54). So¤uk allodinisinin
de¤erlendirilmesinde pençe so¤uk suya dald›r›l›r. S›cak allodinisinde uygulana yönteme benzer ﬂekilde pençe 10∞C
su banyosuna dald›r›l›r ve reaksiyon süresi ölçülür (28,43).
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