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ÖZET:

ABSTRACT:

Anksiyetenin de¤erlendirilmesinde güncel olarak kullan›lan baz› deneysel hayvan modelleri

Overview of the some current experimental animal
models for testing anxiety

Hayvan modelleri, insanlardaki etyolojik ve ilaca cevap bak›m›ndan
benzerlik gösteren duygulan›m durumlar›n› (savunma davran›ﬂ› gibi),
hayvanlar›n davran›ﬂlar›n› ve fizyolojik de¤iﬂiklikleri inceleyerek ifade etmeyi sa¤lamaktad›r. Laboratuar hayvanlar›nda, anksiyeteyi gösteren
davran›ﬂ parametrelerini ölçmek için çeﬂitli testler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu makalede fare/s›çanlarda anksiyete ile iliﬂkili türe özgü, özgün davran›ﬂlar
anlat›lacak, anksiyetenin tan›mlanmas›nda yayg›n olarak kullan›lan ve
iyi tan›mlanm›ﬂ olan yükseltilmiﬂ art› labirent veya ayd›nl›k karanl›k kutusu gibi testlerden bahsedilecektir. Anksiyetede hayvan modellerinin
kullan›m› yeni anksiyolitik ve anksiyojenik ilaçlar›n araﬂt›r›lmas›nda temel oluﬂturmaktad›r. Bu durum duygulan›m bozukluklar›na karﬂ› etkili
ilaçlar›n de¤erlendirilmesinde, hayvan modellerinin önemli ilerleme
sa¤l›yaca¤›n› göstermektedir. Makalemizde, bu modellerde kullan›lan
çeﬂitli ilaç uygulamalar› ile ilgili önemli bulgular da sunulacakt›r.

Animal models attempt to represent human behaviors and
physiological changes, in order to study the etiology and the effects of
interventions on these behaviors. Various test paradigms have been
developed to assess behavioral parameters indicating the anxiety in
laboratory animals. In this article, species-specific behavioral
expressions related to anxiety in rodents will be described. Some
well-established and widely available tests for anxiety, such as the
elevated plus maze or the dark/light box, will be investigated. The use
of animal models of anxiety has been fundamental in the search for
new anxiolytic and anxiogenic compounds. This represents a
significant improvement over other animal models for evaluating
drugs effective against emotional disorders. Another goal of this
paper is to review the data about animal models in various drug
applications.

Anahtar sözcükler: anksiyete, yükseltilmiﬂ labirent, ayd›nl›k karanl›k
testi, aç›k alan testi, Geller seifter test
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de önemli yer tutmuﬂtur (1).
Deney hayvanlar›nda uygulanan
davran›ﬂ yöntemlerinin ço¤u iki ana
grupta incelenmektedir. Birincisi; stres
oluﬂturan fakat a¤r› ya da rahats›zl›k
vermeyen bir uyarana karﬂ›l›k (aﬂ›r› ayd›nl›kta gerçekleﬂtirilen bir teste maruz
kalma, yeni bir çevrede bulunma v.b.)
hayvanlar›n verdikleri uçma, savunma
veya donma gibi spontan, do¤al yani
koﬂulsuz cevaplar›n›n de¤erlendirildi¤i
yöntemlerdir. ‹kincisi ise hayvanlar›n
stresli ço¤unlukla da a¤r›l› bir uyarana
karﬂ›l›k (aya¤›ndan elektrik ﬂokuna maruz kalmak gibi) verdi¤i koﬂullu cevaplar›n de¤erlendirilmesidir.
Hayvanlardaki anksiyete modelleri
kullan›lan test sistemine kritik olarak
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indokuzyüzotuzalt› y›l›ndan günümüze kadar deney hayvanlar›nda anksiyeteyi gösteren davran›ﬂ parametreleri incelenmiﬂ ve bu
davran›ﬂlar›n ölçümü için çeﬂitli testler
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu testler yap›l›rken, insandaki anksiyetenin hayvanlardaki ile
ayn› oluﬂum mekanizmas›na sahip oldu¤u düﬂüncesi temel al›nmaktad›r.
Her ne kadar insanlardaki anksiyete
mekanizmas› ile hayvanlardakinin ayn›
oldu¤una dair kesin bir çal›ﬂma olmasa
da, bugüne kadar deney hayvanlar› ile
bir çok de¤erli çal›ﬂma yap›lm›ﬂ ve elde
edilen bulgular anksiyetenin tedavisin-

216

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 14, Say›: 4, 2004 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 14, N.: 4, 2004 - www.psikofarmakoloji.org

1

Doç. Dr., 2Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi
T›p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal›, 38039
Kayseri-Turkey

Yaz›ﬂma Adresi / Address reprint requests to:
Doç. Dr. Nazan Dolu, Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal›, 38039
Kayseri-Turkey
Telefon / Phone: +90-352-437-4937/23308
Elektronik posta adresi / E-mail address:
dolu@erciyes.edu.tr

N. Dolu, Ç. Özesmi

ba¤l›d›r. Normal anksiyetenin de¤erlendirilmesinde
kullan›lan testlerin ço¤u koﬂulsuz cevab›n ölçüldü¤ü
test yöntemlerine dayanmaktad›r. Patolojik anksiyetenin de¤erlendirilmesinde ise koﬂullu cevab›n ölçüldü¤ü
test yöntemleri tercih edilmektedir (2).
Türlerin davran›ﬂlar›, geliﬂmeleri süresince biçimlenmektedir. Hayvanlarda anksiyete için kullan›lan bir
testin, onun do¤al anksiyete iliﬂkili davran›ﬂ›n› sergilemeye izin vermesi testin güvenilirli¤i bak›m›ndan
önemlidir. Bu ba¤lamda, öncelikle anksiyete ile iliﬂkili
davran›ﬂsal boyutlar incelenecek ve koﬂullu-koﬂulsuz
cevab›n oluﬂturulmas›n› sa¤layan deneysel hayvan
modelleri tan›t›lacakt›r.
1. Anksiyete ile iliﬂkili davran›ﬂsal boyutlar
1. Korunmam›ﬂ bölgeden sak›nma
2. Risk ölçümü
3. Araﬂt›rma
4. Yiyecek ve su al›m›n›n önlenmesi
5. Ö¤renme (kavrama)
2. Koﬂulsuz cevap ile ilgili testler
1. Aç›k alan
2. Yükseltilmiﬂ labirent
3. Ayd›nl›k-karanl›k testi
3. Koﬂullu cevap ile ilgili testler
1. Geller-Seifter çat›ﬂma testi
2. Vogel çat›ﬂma testi
3. Ürkme cevab›

1. ANKS‹YETE ‹LE ‹L‹ﬁK‹L‹
DAVRANIﬁSAL BOYUTLAR

Hayvan›n bu yükseltilmiﬂ alan›n k›y› noktas›n› görmesi
de, o alandan sak›nmas› için iyi bir etkendir. Korunma
davran›ﬂ›, hayvan›n görme kapasitesi, lokomotor aktivitesi, motive edici etkenler ve onun araﬂt›rma yöntemine ba¤l› olarak de¤iﬂebilir (4). Kaç›nma davran›ﬂ›n›n,
benzodiazepinler gibi anksiyolitik ilaçlara duyarl› oldu¤u gösterilmiﬂtir (5-7).
1.2. Risk ölçümü:
Fare / s›çan türleri tehdit eden bir uyar› ile karﬂ›laﬂt›klar›nda özgün davran›ﬂlar sergilerler. Uzan›rlar ve havay› koklarlar (rearing). Bu risk ölçüm davran›ﬂ›d›r (810). Bu davran›ﬂ›n biyolojik iﬂlevi, tehdit eden davran›ﬂla ilgili bilgi toplamak veya çevreyi incelemektir.
Risk ölçüm davran›ﬂ›, aktif savunma yöntemi olarak
düﬂünülmektedir (11,12). Bu anksiyete ile yak›ndan iliﬂkilidir. Fare /s›çan’lar korumas›z alanda artm›ﬂ risk ölçüm davran›ﬂ› gösterirler. Ço¤u araﬂt›rmac›ya göre risk
ölçüm davran›ﬂ› di¤er savunma yöntemlerinden daha
duyarl›d›r (13,14).
1.3. Araﬂt›rma:
Araﬂt›rma davran›ﬂ›, fare / s›çanlar›n bir yenili¤i, bilinmeyen bölgeyi ya da objeyi araﬂt›rma ve potansiyel
tehlikeden sak›nma davran›ﬂlar› aras›ndaki çat›ﬂma ile
de¤erlendirilmektedir. Bu davran›ﬂ, risk ölçüm davran›ﬂ›,
yürüme, iki aya¤› üzerinde kalkma, t›rmanma, koklama
ve objeyi elleme davran›ﬂlar› olarak özetlenebilir (2).
Araﬂt›rma davran›ﬂ›, dereceli olarak anksiyete ile inhibe
olur. Böylece anksiyetenin dolayl› ölçüm yöntemi olarak
tan›mlan›r (15-17). Araﬂt›rma davran›ﬂ›n›n inhibiyonu,
anksiyolitik ilaçlarla geri döndürülebilir (5). Bu durum
yüksek anksiyeteli hayvanlarda çok daha belirgindir.

1.1. Korunmam›ﬂ Bölgeden Sak›nma:
1.4. Yiyecek ve su al›m›n›n inhibisyonu:
Yap›lan çal›ﬂmalara göre, fare /s›çanlar yeni bir çevreye ilk girdiklerinde, e¤er girdikleri alan korunmas›z bir
bölge ise, kaçma e¤ilimi gösterirler (2,3). Deneyin baﬂlang›c›nda tipik olarak çevreyi araﬂt›rmaya duvar kenar› boyunca baﬂlarlar ve aç›k alana ç›kmaktan kaç›n›rlar (tigmotaksis). Bir alan›n itici özelli¤i ›ﬂ›kland›rma seviyesi ile
ayarlanabilir. Parlak ›ﬂ›k fare /s›çanlar›n o alandan uzaklaﬂmalar›na neden olur. Karanl›k alan› tercih ederler.
Korunmam›ﬂ bir alandan hayvan›n uzaklaﬂmas›na
neden olan di¤er etken o alan›n yükseltilmiﬂ olmas›d›r.

Yeni bir çevreye b›rak›ld›klar›nda fare /s›çanlar bilmedikleri yeme¤i yemeye isteksizdirler (18,19). Yeni
bir çevrede bulunduklar›nda, hem de bilmedikleri bir
yemek verildi¤inde, bilmedikleri yeme¤i yemek için
geçen zaman uzar. Bu yiyecek alma inhibisyonu anksiyolitik ilaçlarla ortadan kald›r›l›r (20,21). Ayr›ca, total
yiyecek tüketim miktar› anksiyolitik ilaçlarla artmaktad›r (22).
Su al›m›n›n inhibisyonu daha çok koﬂullu cevap ile
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ﬁekil 1. Aç›k alan testi
ﬁekil 4. Ayd›nl›k karanl›k testi

ﬁekil 5. Geller-Seifter Çat›ﬂma Testi
ﬁekil 2. Yükseltilmiﬂ art› labirent

1.5. Ö¤renme (kavrama):

ﬁekil 3. Yükseltilmiﬂ T labirent

ilgili testlerde uygulanmaktad›r. Bu testlere en iyi bilinen örnek Vogel Çat›ﬂma Testi’dir (Bölüm 3.2, ﬁekil 6).
Su k›s›tlamas› sonras›, anksiyolitik ilaçlar, ﬂoklu su içmelerin say›s›nda art›ﬂa yol açmaktad›r.
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Anksiyete iliﬂkili davran›ﬂ ve ö¤renme süreci temel
olarak birbirini etkilemektedir. Ö¤renme iﬂlev bozuklu¤u, patolojik anksiyetenin primer özelli¤i olarak bildirilmiﬂtir. C57BL/6 ve DBA/2 türü farelerde davran›ﬂ ve ö¤renme farkl›l›klar› aras›ndaki iliﬂki çal›ﬂ›lm›ﬂ ve yüksek
anksiyetede ö¤renme iﬂlevinin inhibe oldu¤u bulunmuﬂtur (1). Ö¤renme süreci, anksiyete için karakterize
edilen hayvan modellerinde ve anksiyeteyi düzenleyen ilaçlarda dikkatli olarak kontrol edilmelidir (23,24).
Anksiyete ve ö¤renmenin birlikte de¤erlendirilmesini
sa¤layan bir çok model geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlara örnek
olarak, yükseltilmiﬂ labirent ile ö¤renmenin de¤erlendirilmesi (Bölüm 2.2., ﬁekil 2,3), fare /s›çan›n aç›k kollardan birinin uç noktas›na b›rak›lmas›, 9 gün boyunca
her gün deneyin tekrarlanarak kapal› kollara geçiﬂ zaman›n›n not edilmesi ile gerçekleﬂtirilmektedir. Ö¤renmede pasif kaç›nma davran›ﬂ›, ayd›nl›k karanl›k testi
ile de¤erlendirilmektedir (Bölüm 2.3., ﬁekil 4). ‹lk gün
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ﬁekil 6. Vogel Çat›ﬂma Testi

fare /s›çan ayd›nl›k bölüme konur, karanl›k bölmeye
geçiﬂ zaman› hesaplan›r. Takip eden 9 günde yap›lan
deneylerdeki karanl›k bölmeye geçiﬂ zamanlar› karﬂ›laﬂt›r›l›r. Aktif kaç›nma davran›ﬂ›n›n araﬂt›r›lmas› ise
Geller-Seifter testi ile yap›lmaktad›r. Fare/s›çanlar ilk
günden sonraki günlerde, rahats›z edici koﬂullu uyarana uygun cevap vererek koﬂulsuz uyaran› kontrol etmeyi ö¤renirler (Bölüm 3.1., ﬁekil 5) (25).

2. KOﬁULSUZ ANKS‹YETE ‹LE ‹LG‹L‹ TESTLER
2.1. Aç›k alan testi:
Koﬂulsuz anksiyete için kullan›lan aç›k alan testi
(ﬁekil 1) ilk kez 1936 y›l›nda Hall taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r (26). Lokomotor aktivitenin de¤erlendirilmesi ile
dolayl› olarak da normal anksiyetenin ölçümünde kullan›lmaktad›r. Günümüzde de hayvan fizyolojisinde en
popüler testlerden biridir. Yöntem, genellikle bir fare
/s›çan ve kaçmas› duvarlarla önlenmiﬂ bilinmeyen bir
çevreden oluﬂmaktad›r. Bununla birlikte domuz, koyun, tavﬂan, piliç gibi hayvanlar da kullan›lm›ﬂt›r (27).
Hall’un aç›k alan›nda test, dairesel (1.2 m çapl›), parlak
›ﬂ›kl› bir bölge ile etraf›nda duvarlar (0.45 m) bulunan
düzenekle gerçekleﬂtirilmiﬂtir. S›çanlar duvara yak›n
konulmuﬂ ve günün de¤iﬂik zamanlar›nda 2 dakika
gözlenmiﬂtir. Anksiyeteli hayvanlar santral bölüme daha az girmiﬂler ve daha fazla defekasyon yapm›ﬂlard›r
(26).
Aç›k alan testinde, çok farkl› alan ﬂekilleri uygulanmaktad›r. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ﬂekillerinde yap›lan çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Iﬂ›kland›rma loﬂ ›ﬂ›ktan
ayd›nl›¤a, duvar dibinden veya yukar›dan, beyazdan

k›rm›z› ›ﬂ›¤a de¤iﬂik biçimlerde düzenlenebilmektedir.
Alanda baz› objelerin varl›¤› (platform, kolon, tünel) yer
alabilir (28). Deneyin baﬂlang›c›nda hayvan duvara yak›n ya da merkeze yerleﬂtirilebilir. Kay›t süresi 2-20 dakika aras›nda de¤iﬂmekle birlikte genelde 5 dakikad›r
(29). Serbest araﬂt›rma testinde, aç›k alan hayvan›n kafesi ile ba¤lant›l›d›r, bu sayede hayvan›n yeni çevreye
serbest olarak ulaﬂ›m›na izin verilmektedir (30). Tabanda iﬂaretli çizgilerin geçiﬂ say›s› (horizontal lokomosyon), vertikal aktivite (aya¤a kalk›ﬂlar›n›n say›lmas›),
süslenme (grooming) de¤erlendirilmektedir (4). Süslenme davran›ﬂ›, fare/s›çanlardaki stereotipik aktivite ile
iliﬂkilidir. Artm›ﬂ stereotipik aktivite deney hayvan›n›n
patolojik anksiyetesi hakk›nda dolayl› olarak fikir verebilir, ancak do¤rudan anksiyete modeli veya testi olarak kullan›lamaz.
Santral bölümde zaman geçirmede veya santral/
total lokomosyon süresinde artma, santral bölüme geçiﬂ latans›nda azalma, vertikal aktivitede (aya¤a kalk›ﬂlar›n›n say›lmas›) artma anksiyolitik etkiyi göstermektedir. Bu say›lan de¤erlerin azalmas› ise anksiyete iﬂaretidir (27).
Anksiyete, aç›k alanda hayvan›n sosyal grubundan
ayr›lmas›, agorafobi (alan›n, hayvan›n do¤al çevresinden çok geniﬂ olmas›), su ve yiyecek k›s›tlamas› (24-48
saat) ile tetiklenebilmektedir (4,27).
Aç›k alanda efektif ya da potansiyel anksiyolitik etkili ilaçlar (benzodiazepinler, serotonin ligandlar›, nöropeptidler), uyar›c› etkili ilaçlar (amfetamin, kokain), sedatifler (nöroleptikler), epileptik ilaçlar incelenmiﬂtir.
GABA üzerine etkili ilaçlar: Klasik benzodiazepinler anksiyetenin klinik tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Benzodiazepinler GABAA pentamer kompleksi üzerindeki benzodiazepin reseptörü yoluyla etki
ederler. GABAA reseptörü üzerinde 6 farkl› bölge bulunmaktad›r. Bunlar; benzodiazepin reseptörleri, barbitüratlar için ba¤lanma bölgeleri, nörosteroidler için ba¤lanma bölgesi, konvülsan ilaçlar, pikrotoksin ve t-bütilbisiklofosforothionat için ba¤lanma bölgesi, flurosemid
ve loreklezol ba¤lanma bölgeleridir. Benzodiazepin ve
barbitürat reseptör agonistleri aç›k alan testinde anksiyolitik etki gösterirlerken, GABAA’ya ba¤lanan di¤er
agonistlerde bu etki gözlenmemiﬂtir (31).
Benzodiazepin reseptör agonistleri ile yap›lan akut
uygulama çal›ﬂmalar›n›n %56’s›nda aç›k alan›n santral
bölgesine giriﬂ yüzdesinde artma gözlenmiﬂtir. Çal›ﬂ-
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malar›n %66’s›nda ise anksiyojenik etki bulunmuﬂtur.
Kronik enjeksiyonlarda %66’s›nda herhangi bir etki
gözlenmemiﬂtir. Etkilerdeki bu farkl›l›klar doza ba¤lanm›ﬂt›r. Örne¤in benzodiazepinlerin orta dozu s›çanlarda
aktiviteyi azalt›rken, farelerde art›rmaktad›r. Bu da
santral bölgeye geçiﬂ say›s›n› etkilemektedir. Bu yan›lg›dan uzaklaﬂmak için, giriﬂlerin tek tek say›lmas› yerine giriﬂ yüzdelerinin hesaplanmas›n›n daha do¤ru olaca¤› belirtilmektedir (27). Sonuç olarak, GABAA reseptör
agonistleri içeren çal›ﬂmalar›n %57’sinde, bu bileﬂiklerin gerçek etkilerini göstermede aç›k alan testi yetersiz kalm›ﬂt›r. Barbitüratlar ise çal›ﬂmalar›n %75’inde
aç›k alanda anksiyolitik etki göstermiﬂlerdir.
Serotonerjik ilaçlar›n etkileri: 1980’lerden günümüze 5HT1A reseptörleri üzerinden aktivite gösteren
ilaçlar çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. 5HT1A reseptör agonistlerinin parenteral uygulanmas› genellikle aç›k alanda çal›ﬂ›lan hayvanlarda anksiyolitik etki oluﬂturur. 8-OH-DPAT (8 hidroksidipropilaminotetralin) ile yap›lan çal›ﬂmalar›n
%62.5’inde, buspiron ve ipsapron gibi parsiyal agonistlerle yap›lan çal›ﬂmalar›n ise %73.3’ünde anksiyolitik
etki gözlenmiﬂtir. Dolay›s›yla 5HT1A reseptör agonistlerinin anksiyolitik etkilerinin aç›k alanda test edilmesi
uygun bir yöntem olarak kabul edilmektedir (32).
Selektif serotonin reuptake inhibitörleri ile yap›lan
aç›k alan testi çal›ﬂmalar›nda anksiyolitik etki gözlenmemiﬂtir. Bu ilaçlar ve trisiklik antidepresanlar panik
atak, sosyal fobi, posttravmatik stres bozukluklar› ve
obsesif kompulsif bozuklukta fayda sa¤lamaktad›r (33).
Böylece aç›k alan testinin patolojik anksiyetede bir
model olam›yaca¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Aç›k alan testinin, stresli veya tehdit uyand›ran bir
durumla karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤› zaman oluﬂan normal
anksiyete durumunda iyi bir model olabilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.
2.2. Yükseltilmiﬂ labirent:
Koﬂulsuz anksiyete için belki de en çok kullan›lan
bu test ilk kez File ve ark. (17) taraf›ndan 1985 y›l›nda
uygulanm›ﬂt›r. Yükseltilmiﬂ labirent testi, yerden belli
yükseklikte, art› (ﬁekil 2), T harfi (ﬁekil 3) ve O harfi ﬂekillerinde olabilen bir anksiyete ölçüm yöntemidir.
Art› labirent 2 aç›k, 2 kapal› ve bunlar›n birleﬂti¤i
merkez bölgeden oluﬂmaktad›r. Fare için oluﬂturulan
düzenekte kol boyutlar› genellikle 30x5 cm (boy x en),
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yerden yükseklik 38.5cm’dir. S›çanda ise kol boyutlar›
50x12 cm (boy x en), yerden yükseklik 50 cm’dir. Kapal› kollar›n 3 kenar› farede 15, s›çanda 40 cm yüksekli¤inde kapat›lm›ﬂt›r. ‹ki aç›k kol farede 0.25, s›çanda 1
cm yüksekli¤inde çevrilmiﬂtir. T labirent ise 2 aç›k, 1
kapal› koldan oluﬂmaktad›r. Hayvanlar genellikle yükseltilmiﬂ labirentin merkezine b›rak›l›r. Deneye 5 dakikal›k al›ﬂt›rma periyodundan sonra baﬂlan›r, 10 dakika
gözlemlenir.
Test, yerden yükseklik, ›ﬂ›kland›rma ve aç›k kollar›n
anksiyeteyi art›rd›¤› esas›na dayanmaktad›r (34). Bu
ba¤lamda, aç›k kola giriﬂ say›s›n›n ve aç›k kolda geçirilen sürenin artmas› artm›ﬂ anksiyeteyi göstermektedir.
Fare/s›çan labirentin merkezine b›rak›ld›¤›nda genellikle kapal› kolda kal›r ve aç›k kola ç›kmaktan kaç›n›r
(10,17,35). Hayvanlar kapal› kolun sonuna yerleﬂtirildiklerinde, kapal› kolda ilerleyip kafas›n› d›ﬂar›ya ç›karmad›kça, aç›k kolu göremez. Aç›k kol üzerinde olmak onlara ürkütücü bir deneyim yaﬂat›r. Çünkü fare/s›çanlar
do¤uﬂtan aç›kl›k ve yükseklikten korkarlar (17,36). E¤er
hayvan tekrarlayan deneylerde sürekli kapal› kolun
içine b›rak›lacak olursa, inhibitör kaç›nma cevab›n› ö¤renecektir. Di¤er taraftan hayvan aç›k kolun sonuna
yerleﬂtirilecek olursa, kapal› kola do¤ru gider ki bu bir
kaç›nma cevab›d›r. Kapal› kolda kalarak aç›k kola girmeme (inhibitör kaç›nma) ö¤renilmiﬂ korkuyu gösterirken, aç›k koldan kaçma e¤ilimi do¤uﬂtan gelen korkudan kaynaklanmaktad›r (37).
Fare (38,39) ve s›çan (40,41) davran›ﬂlar›n›n etken analiz çal›ﬂmalar›na göre; Lister, aç›k kola giriﬂ ve aç›k
kolda kalma yüzdesini anksiyete etkeni, toplam kol giriﬂlerini ise genel lokomosyon etkeni olarak tan›mlam›ﬂt›r. Rodger ve Johnson ise detayl› etolojik çal›ﬂmalar›nda anksiyete ile iliﬂkili 6 etken tan›mlam›ﬂt›r; motor aktivite, risk ölçümü, karar verme (yaklaﬂ›m ve itilme çat›ﬂmas›), vertikal aktivite, araﬂt›rma. Bunlar›n yan› s›ra defekasyon ve idrar yapma davran›ﬂlar› da skorlanabilir. Yaﬂ ve cinsiyetin etkileri de çeﬂitli araﬂt›rmalarda incelenmiﬂtir.
Yükseltilmiﬂ labirentte barbitüratlar, anksiyolitik
etki gösterirken, benzodiazepinler selektif olarak aç›k
koldan kaç›nmay› azaltm›ﬂlar, antidepresanlar ise anksiyolitik özellik göstermemiﬂlerdir (37,38).
5-HT üzerinden etki eden ilaçlar yükseltilmiﬂ art› labirentte çeliﬂkili sonuçlar vermektedir. Selektif 5-HT1A
reseptör agonistlerinin (buspiron, 8-OH-DPAT) bu testte
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anksiyolitik etki gösterdi¤i (42), anksiyojenik oldu¤u
(43), hatta herhangi bir etkisinin olmad›¤› (44) bildirilmiﬂtir.
Testin, ayn› zamanda anksiyojenik ilaçlar›n etkilerini tayin etmede geçerli ve güvenilir oldu¤u birçok
araﬂt›rmada gösterilmiﬂtir. Test, ilaç etkilerinin yan› s›ra mutasyonlar›n anksiyete üzerinde etkilerini araﬂt›rmak üzere de kullan›lmaktad›r. Bir çok transjenik mutant farelerde ve anksiyete benzeri etki oluﬂturulan fenotiplerde etki araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
2.3. Ayd›nl›k-karanl›k testi:
Fare/s›çanlar›n parlak ›ﬂ›kla ayd›nlat›lm›ﬂ yeni bir
çevreyi araﬂt›rmak, hem de bu bölgeden kaç›nmak
üzere duydu¤u anksiyeteyi (neofobi) ölçmede kullan›lan bir testtir.
Test düzene¤i, ayd›nl›k ve karanl›k bölgeler olmak
üzere iki kompartmandan oluﬂmaktad›r (ﬁekil 4). ‹lk
kez Crawley ve Goodwin (1980) (15) taraf›ndan tasarlanmakla birlikte günümüzde bir çok modifiye modeli
bulunmaktad›r. ‹lk uyguland›¤›nda karanl›k bölüm ayd›nl›k bölümden daha küçük (1/3 karanl›k, 2/3 ayd›nl›k
bölüm) toplam hacim 46x27x30 cm (boy x en x yükseklik) olacak ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. 2 kompartman aras›ndaki geçiﬂ deli¤i 7 cm’den büyük olmamal›d›r
(15,45). Daha sonraki modifikasyonlarda, iki bölüm eﬂit
yap›larak, bir tünelle birbirine ba¤lanm›ﬂt›r (20 x 20 x
45 cm) (46). Costall ve arkadaﬂlar› (1989) ise karanl›k
bölümü 2/3 olarak düzenlemiﬂlerdir (47). Aç›k bölme,
ﬂeffaf plastik materyalle kaplanm›ﬂ ve 150 W’l›k ampulle ayd›nlat›lm›ﬂt›r. Kapal› bölme siyah plastik materyalle kaplanm›ﬂ ve içeriye ›ﬂ›k s›zd›rmas› önlenmiﬂtir.
Burada güvenilir bölge karanl›k bölüm, sak›n›lan bölge
ise ayd›nlat›lm›ﬂ bölümdür. Deney hayvan› karanl›k
bölmeye yerleﬂtirilerek ayd›nl›k bölmeye ilk geçiﬂ zaman›, ayd›nl›k bölmede kalma zaman›, ayd›nl›k ve karanl›k bölmelere geçiﬂ say›lar› 5 dakikal›k periyotta
gözlemlenmektedir (6,45,48).
Anksiyolitiklerin kullan›ld›¤› ayd›nl›k karanl›k testinin ilk tan›mlanmas›nda 2 bölge aras›ndaki geçiﬂler fotosellerle tayin edilmektedir. Belzung (1987), geçiﬂleri
ve her iki bölgede geçirilen zaman› ayr› ayr› ölçmüﬂtür
(46). Hayvanlar›n bu bölgelerdeki lokomotor ve rearing
hareketleri video ile kaydedilmektedir. Daha sonra lokomosyon, rearing, karanl›k ve ayd›nl›k bölgeler ara-

s›ndaki geçiﬂleri otomatik olarak hesaplama yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir (49). Düzene¤in bilgisayarla kontrol
edilmesi, hayvanlar›n etraftaki minimal uyar›lardan bile etkilenmelerini önlemek bak›m›ndan önemli olmuﬂtur.
Çal›ﬂmalarda seçilen hayvan türlerinin önemli bir
parametre olabilece¤i bildirilmektedir. C57B1/6J ve SWNIH türleri ayd›nl›k karanl›k testte seçilebilecek uygun
kemirgen türleri olarak belirtilmiﬂtir (50). Fakat daha
sonra Swiss türlerinin daha iyi cevap verdi¤i gözlemlenmiﬂtir (51). Hayvanlar›n a¤›rl›klar›, yaﬂlar› ve nöral olgunlaﬂmalar› da önemlidir. 4 haftal›k genç fareler total
test süresinin %58’ini karanl›k bölümde geçirmiﬂler, 8
haftal›k yaﬂl› fareler ise total aktivitede, her bölümdeki aktivite ve geçiﬂ say›lar›nda art›ﬂ göstermiﬂlerdir (52).
Benzodiazepinler ile bu testte anksiyolitik olarak
güvenli sonuçlar elde edilmiﬂtir. Bununla birlikte yüksek dozlar›, sedasyona neden olarak geçiﬂlerde önemli azalmalara neden olmuﬂlard›r (53).
5-HT üzerinden etki eden ilaçlar›n bu testte anksiyojenik ya da anksiyolitik olarak belirli etkisi saptanmam›ﬂt›r. 5-HT2 agonistleri karanl›k bölgede hareketleri anlaml› düzeyde azaltmakta ve ayd›nl›ktan karanl›¤a
geçiﬂ latanslar› azalmaktad›r. 5-HT2 antagonistleri (ketanserin), bölümler aras› geçiﬂleri azaltmakta, karanl›k
bölümdeki hareketleri azaltmaktad›r. 5-HT2 reseptör ligandlar›n›n anksiyolitik etkisi ile ilgili bir bulguya rastlanmam›ﬂt›r. 5-HT3 reseptör antagonistleri anksiyolitik
benzeri etki oluﬂtururken, ilaçlar›n etkilerinin doza
ba¤l› olarak de¤iﬂti¤i bildirilmektedir (52,54).
Antidepresanlar›n akut uygulanmas›nda, ayd›nl›k/karanl›k testinde selektif serotonin gerial›m inhibitörleri ile anksiyojenik etki gözlenmektedir (55,56). Sitalopram›n anksiyeteye etkisi tam saptanamam›ﬂken,
paroksetin anksiyojenik cevap oluﬂturmuﬂtur.
Antipsikotiklerin akut uygulanmas›nda, siyamemazin karanl›k bölgeye geçiﬂ yüzdesini azaltm›ﬂt›r (57).
Klozapin ise karanl›k bölgede geçirilen zaman yüzdesini azaltm›ﬂt›r.
Sonuç olarak bu test anksiyojenik ve anksiyolitik
ilaçlar›n aktivitelerini de¤erlendirmede yararl› bir test
olabilir. Çabuk ve kolay uygulanabilmektedir. Yiyecek,
su k›s›tlamalar›na ve önceden al›ﬂt›rma yap›lmas›na
gerek yoktur. Do¤al uyar› kullan›lmaktad›r. En iyi ölçüm, her iki kompartmandaki hareket-araﬂt›rma davran›ﬂlar›n›n ve geçirilen zaman yüzdesinin hesaplan-
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Anksiyetenin de¤erlendirilmesinde güncel olarak kullan›lan baz› deneysel hayvan modelleri

mas› ile gerçekleﬂmektedir. Koﬂullu testlerden daha
duyarl› oldu¤u bildirilmektedir (58).

3. KOﬁULLU ANKS‹YETE ‹LE ‹LG‹L‹
TESTLER
3.1. Geller-Seifter Çat›ﬂma Testi:
1960 y›l›nda Geller ve Seifter taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olan bu yöntem (ﬁekil 5) çat›ﬂma davran›ﬂlar› ve
anksiyolitik ilaçlar›n etkilerinin araﬂt›r›lmas›nda yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r (59). Test iki dönemden meydana gelmektedir.
1. Cezas›z ödüllendirme dönemi (V1 dönemi= variable interval)
Aç ve susuz olan hayvan pedala bast›¤›nda yiyecek
ödülü al›r. Ödüllendirilen bas›ﬂlar aras›nda ödüllendirilmemiﬂ bas›ﬂlar da vard›r. Ödüllendirilmemiﬂ bas›ﬂlar›n
say›s› sabit de¤ildir. Hayvan›n pedala kaç kez bast›¤›
kaydedilir. Sonra cezal› ödüllendirme dönemine geçilir.
Cezaland›rma dönemine geçilirken ses veya ›ﬂ›k uyaran› verilir.
2. Cezal› ödüllendirme dönemi
Bu dönemde her pedala bas›ﬂta ödüllendirme yap›l›r. Ancak ayn› anda hayvan›n aya¤›na elektroﬂok uygulanarak cezaland›rma da yap›l›r. Hayvan›n pedala
kaç kez bast›¤› kaydedilir. V1 döneminde pedala basma cevab› yüksek iken cezal› ödüllendirme döneminde pedala bas›ﬂ say›s› düﬂer.
Geller-Seifter testinde anksiyolitik ilaçlar kullan›ld›¤›nda (özellikle benzodiazepinler), cezal› ödüllendirme döneminde bas›ﬂ say›s›nda meydana gelen azalma k›smen veya tamamen düzelmektedir. Bu azalma ilac›n
s›çandaki anksiyolitik özelli¤inin bir göstergesi olarak
kabul edilir. Anksiyolitik ilaçlar›n V1 dönemine etkileri
çok az ya da yoktur (60-62).
Modifiye Geller-Seifter testi:
Anksiyolitiklerin tekrarlayan uygulamalar›nda tolerans geliﬂip geliﬂmedi¤i modifiye Geller-Seifter testi ile
saptanabilir. Benzodiazepinlerin anksiyolitik etkilerine
tolerans geliﬂti¤i bu testle gösterilmiﬂtir [63]. Testlerine
20 dakikal›k CRF dönemi ile baﬂlam›ﬂlar, 3 gün CRF’den
sonra V1 dönemine geçmiﬂlerdir. V1 dönemi 10 saniye
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ile baﬂlan›lm›ﬂ, her 3 günde 10 saniye artt›r›larak V1’de
1 dakikaya ulaﬂ›lm›ﬂt›r. V1 1 dakika olarak 9 gün uygulanm›ﬂ, bunu takiben V1 ve CRF dönemleri kombine
uygulanm›ﬂt›r. CRF döneminde ﬂok uygulanmas› 0.5 sn
süre ve 0.15 mA ak›m ﬂiddeti ile baﬂlanm›ﬂ, ilerleyen
günlerde yavaﬂ yavaﬂ artt›r›larak 0.3 mA’e ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Kombine test uygulanmas› haftada 5 gün olmak üzere
3 hafta sürmüﬂtür. CRF dönemi 5 dakika, V1 dönemi 2
dakika uzunlu¤unda olup; V1 dönemi 3 kez, CRF dönemi 3 kez olmak üzere bir deneme toplam 21 dakika
uygulanm›ﬂt›r.
3.2. Vogel Çat›ﬂma Testi:
1971 y›l›nda Vogel ve arkadaﬂlar› taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan di¤er bir çat›ﬂma testidir (ﬁekil 6) (64). Geller-Seifter testinin uygulamas›n›n çok uzun sürmesi
(bazen aylarca), her gün deneme yapmak ve tekrarlayan ölçümlerinin gereklili¤i gibi dezavantajlar›n›n ortadan kald›r›labilmesi amac›yla geliﬂtirilmiﬂtir. ‹lk uyguland›¤›nda s›çanlar 48 saat susuz b›rak›lm›ﬂlar ve 3 dakikal›k teste tabi tutulmuﬂlard›r. S›çanlar ﬂiﬂeden su içme esnas›nda her 20 yalamadan sonra (21. yalamada),
ﬂiﬂenin a¤z›ndan elektrik ﬂoku verilmiﬂtir. Anksiyolitik
ilaçlar, ﬂoklu su içmelerin say›s›nda art›ﬂa yol açm›ﬂlard›r.
Testin çeﬂitli modifiye uygulamalar› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Örne¤in su k›s›tlamas› 18 saate indirilmiﬂ veya
bir günlük su k›s›tlamas›nda arada 1 saat su içmelerine izin verilmiﬂtir (65). Su k›s›tlamalar› s›ras›nda s›çanlar›n arada su içmelerine izin vermek, hayvanlar›n test
s›ras›nda ﬂiseye daha kolay ulaﬂmay› ö¤renmelerini
sa¤lam›ﬂt›r. Kennett ise s›çanlar›n deney ortam›na al›ﬂmalar› için, deneyden k›sa bir süre önce deney kutusuna b›rakm›ﬂt›r (66).
Vogel ve arkadaﬂlar›ndan sonraki çal›ﬂmac›lar
elektrik ﬂoku ﬂiddetini azaltm›ﬂlard›r. Bu ﬂekilde, düﬂük
elektrik ﬂoku ﬂiddetinin, anksiyolitik ajanlar›n test duyarl›l›¤›n› artt›raca¤›n› ve anksiyojenik özelliklerin tayininin kolaylaﬂaca¤›n› ileri sürmüﬂlerdir.
Test süreleri genellikle Vogel ve arkadaﬂlar›n›n uygulamalar› ile benzerdir (3-5 dakika). Test süresinin
uzun tutulmas›n›n bir avantaj› olmad›¤› gösterilmiﬂtir.
Cezan›n uygulanma s›kl›¤› Vogel ve arkadaﬂlar›n›nki gibi yalamalara göre ya da saniyelere göre ayarlanm›ﬂt›r. Bu uygulamalarda da fark gözlenmemiﬂtir.
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Di¤er ceza uygulanan testlerde oldu¤u gibi Vogel
çat›ﬂma testi de yeni ç›kan ajanlar›n araﬂt›r›lmas›nda
kullan›lm›ﬂt›r. Benzodiazepinlerle yap›lan çal›ﬂmalar di¤er modellerle uyumlu bulunmuﬂtur (65). Midazolam›n
dorsal hipokampüse direk uygulanmas›, cezal› dönemdeki cevapta artma meydana getirmiﬂtir (67). Yine çeﬂitli benzodiazepin agonistlerinin (diazepam, midazolam, klordiazepoksid, flurazepam, lormazepam gibi)
amigdalaya direk uygulanmas› ile Vogel testinde anksiyolitik etkiler oluﬂturulmuﬂtur (68-71).
5-HT1A agonistlerinin dorsal rafe nükleusuna ve
dorsal hipokampüse infüzyonunda ise cezaland›rma
döneminde doza ba¤l› cevap art›ﬂ› gözlenmiﬂtir. Cezas›z dönemde bir etki oluﬂmam›ﬂt›r (67,71,72).
3.3. Ürkme cevab›:
Koﬂullu korku cevab› olarak da isimlendirilmektedir. ‹lk kez Brown taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r (73). Koﬂul-

lu uyaran olarak bir ses uyaran› verilmektedir. Koﬂullu
uyarandan önce sak›nma oluﬂturan koﬂulsuz bir ses
uyaran› verilmektedir. Sesten ürkme cevab›, koﬂullu
anksiyetenin derecesini göstermektedir. Anksiyolitik
ilaçlar ürkme cevab›n› azaltmaktad›r (74,75).

SONUÇ
Koﬂullu ve koﬂulsuz anksiyetede kullan›lan test
yöntemleri, fare ve s›çanlar›n anksiyete iliﬂkili davran›ﬂ
profillerinin de¤erlendirilmelerinde çok de¤erli araçlard›r. Ayn› zamanda, bu testlerin anksiyete üzerine potansiyel etkili ilaçlar›n araﬂt›r›lmas›nda da kullan›ﬂl› oldu¤u bilinmektedir. Bununla birlikte test sonuçlar›, test
ﬂartlar›ndan önemli olarak etkilenmektedir. Çal›ﬂmalar
s›ras›nda, anksiyetenin de¤erlendirilmesinde gözönünde tutulan araﬂt›rma ve kaç›nma davran›ﬂ› ile di¤er genel aktivitelerin genetik ve çevre koﬂullar›ndan etkilendi¤i mutlaka dikkate al›nmal›d›r.
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