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Hayvan deneylerine ait ilk
bulgularýn Eski Yunan ve

Roma'ya kadar dayandýðý ve
hayvanlarýn yaklaþýk 2000 yýldýr
çeþitli çalýþmalarda kullanýldýðý
bilinmektedir. Hipokrat, (M.Ö.
350) yutma mekanizmasýný
incelemek amacýyla domuzun
boðazýnýn nasýl kesildiðini tarif
etmiþtir. Üçüncü yüzyýlda da

vücut
fonksiyonlarý üzerine olan
çalýþmalarýnda hayvanlarý
kullanmýþtýr; fakat deneysel
fizyolojinin asýl kurucusu olarak
Galen kabul edilmektedir. Galen,
havanýn deðil de, venlerin kaný
taþýdýðýný ispatlayan teorisini
maymunlar ve domuzlar üzerinde
çalýþarak geliþtirmiþtir. Ýkinci
Dünya Savaþý yýllarýnda
farmasötik endüstrinin geliþimi ile
ortaya çýkan LD ve

testleri nedeniyle çok
sayýda deney hayvaný kullanýlmaya
baþlanmýþtýr.

Hayvan çalýþmalarýna karþýt
görüþler ise Avrupa'da 400
seneden beri görülmektedir. Rene
Descartes (1596-1650), düþünme
yeteneði olmayan hayvanlarýn
makinalara benzediklerini
söyleyerek hayvan çalýþmalarýný
desteklediði halde, baþka bir
filozof, Jeremy Bentham, bugün
hala üzerinde konuþulmakta olan

yazýsýnda (1789), hayvan
çalýþmalarý hakkýnda sorulmasý
gerekenin “hayvanlarýn konuþup,
konuþmadýklarý veya soru sorup,
sormadýklarýnýn ötesinde, yaþam
mücadelesi vermeye çalýþýp
çalýþmadýklarý” olduðu görüþünü
savunmuþtur. Gerçek anlamda
bilimsel devrim 17. ve 18.
yüzyýlda gerçekleþmiþ ve 19.
yüzyýlýn baþlarýnda hayvan
çalýþmalarý daha organize olup,
bilimin sistematik bir parçasý
haline gelmiþtir. Bu ilerlemelerle
beraber hayvan çalýþmalarýna
karþýt görüþler de daha fazla ses
çýkarýr hale gelmiþtir. Özellikle
Ýngiltere baþta olmak üzere batý
ülkelerinde hayvan
araþtýrmalarýna karþý gruplar
sistematik, zarar verici eylemlerde
ve giriþimlerde bulunmaktadýrlar.
Bilim adamlarý hayvan haklarý
savunucularý tarafýndan saldýrýya
uðramýþlar, araþtýrmacýlar ve
yakýnlarýna yasadýþý saldýrýlar
düzenlenmiþtir.

Bilimsel toplum “yaþam”ý
anlamayý, iyileþtirmeyi,
desteklemeyi ve ýstýrabý
ortadan kaldýrmayý
amaçladýðýna göre, hayvan
kullanýlarak yapýlan týp
araþtýrmalarý devam
etmelidir. Ancak, deneysel
tasarým, en insani
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1901 yýlýnda ABD’de difteriye
karþý antitoksin geliþtirmek
üzere deneylerde Jim isimli bir
at kullanýlmýþ, antitoksin
verilen 13 çocuðun ölmesi
üzerine atta tetanoz
bulunduðu ve antitoksinin
bozulduðu farkedilmiþtir. Bu
trajedinin ardýndan konuyla
ilgili yasal düzenlemelere
aðýrlýk verilmiþtir.
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uygulamalarla, bilimsel gerçekliði
tehlikeye atmadan deneyleri
gerçekleþtirmeyi garanti etmelidir.
Bu nedenlerle, Avrupa Topluluðu
“

ný “

adlý kararýnda açýklýða
kavuþturmuþtur (20 Eylül 1985,
Strasburg). Bu karara göre,
insanlarý hastalýklardan koruma
ile hastalýklarýn taný ve tedavisini
geliþtirme yöntemlerinin
araþtýrýlmasý, insanda normal
fizyolojik mekanizmalarýn
araþtýrýlmasý, çevrenin korunmasý,
bilimsel araþtýrma yapýlmasý,
eðitim ve öðretim amaçlý çalýþma
yapýlmasý, adli soruþturma
nedeniyle çalýþma yapýlmasý
haricinde hayvan çalýþmalarýna
izin verilmeyecektir.

Henüz bulunmamýþ tedavileri
geliþtirmek için veya daha iyi bir
ilaç bulmak için ilaç üreticileri ve
diðer araþtýrmacý kuruluþlar
sürekli çaba göstermektedirler.
Sentez edilen veya doðal
kaynaklardan çýkarýlan maddeler
ya da rekombinant DNA
teknolojisiyle elde edilen
biyoteknoloji ürünleri önce
tarama testlerinden geçirilir. Ýlacýn
öngörülen tedavi edici etkisini
veya toksisitesini ortaya koyan
basit deney sistemleri veya
tarama modelleri kullanýlýr. Daha
sonra uygun görülen maddeler

deney hayvaný modellerinde
ayrýntýlý bir þekilde incelenir.
Ayrýca maddelerin toksisitesi,
terapötik indeksi, farmokokinetik
özellikleri de incelenmiþ olur. Bu

çalýþmalar çalýþmasý olup,
klinik öncesi incelemeleri
içermektedir. Ancak bundan sonra
klinik protokollerin hazýrlanýp,
etik kurul onayý alýndýktan sonra
ilaçlarýn insanlar üzerinde
denendiði çalýþmalarý
aþamasýna geçilebilir.

Bir araþtýrma planlarken,
araþtýrmacý öncelikle hayvan
kullanýmý yerine hayvan
gerektirmeyen metodlarý
kullanmayý düþünmelidir. Hayvan
kullanýmý yerine uygun bir
alternatif bulunamýyor ve
araþtýrmada deney hayvaný
kullanýmý gerekiyorsa, o zaman da

deney hayvanýnýn etik kurallar
doðrultusunda kullanýlmasýna
özen gösterilmelidir
medikal ve bilimsel çalýþmalarda
kullanýlacak hayvanlarýn sayýsýný
azaltacak ve olabilecek
çalýþmalarda baþka tekniklerin
kullanýmýna izin verecek yol
göstericilerdir. Bu görüþ açýsý
William Russell ve Rex Burch'un
1959 yýlýnda “Ýnsan Deneysel
Tekniklerinin Kurallarý” adlý
yapýtýnda bahsedilen 3R kuralý
þeklinde doðmuþ, daha sonra 4.
kural eklenmiþtir. Bu kurallar
þöyledir:

yöntemi ýslah
etmek

hayvan sayýsýný
azaltmak,

mevcut yöntem
yerine aðrýsýz yöntem
uygulamak,

sorumluluklarýný bilmek.

laboratuar
hayvanlarýnýn doðumundan
ölümüne kadar olan süre boyunca

hayvanlarýn aðrý, rahatsýzlýk,
ýzdýrap veya fiziksel zarar
görebileceði bir deney veya
bilimsel amaç için
kullanýlamayacaðý”

in vitro

in
vivo

Omurgalý
hayvanlarýn deneysel ve diðer
bilimsel amaçlarla kullanýlmasý”
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Kan dolaþýmýnýn
keþfi.
Kan
basýncýnýn
ölçülmesi.

Ýnfeksiyon
hastalýklarý
hakkýnda
bilgi edinilmesi.

Antikorlarýn
bulunuþu.

Ýnsulin, Vitamin
B1, Vitamin B2,
Vitamin E'nin
bulunuþu.

Vitamin D ve
K'nýn bulunuþu.
Modern
anesteziklerin
geliþimi.

Açýk kalp cerrahisi
ve kalp pilinin
bulunuþu.
Kanser
kemoterapisinin
geliþimi.

Tarih boyunca hayvan
deneylerine baðlý
geliþmeler.
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aðrýlarýný en aza indirip, iyi
hallerini arttýrmayý
amaçlamaktadýr. Hayvanlarýn iyi
hallerine önem vermek sadece etik
açýdan deðil, iyi bir bilimsel
çalýþma çýkarabilmek için de
þarttýr.

Gerek aðrý, gerekse de diðer stres
unsurlarý fizyolojik deðiþikliklere
neden olacaklardýr ve bunlar da
deney sonuçlarýnýn deðiþkenliðini
arttýracaktýr. Bu yüzden, bir bilim
adamý için hayvanlarýn
barýnacaklarý yerdeki þartlarýn
mümkün olduðunca iyi olmasý çok
önemlidir. Bu, fazla harcama
yapýlmasý anlamýna
gelmemektedir. Basit araç ve
gereçler ile kafesteki hayvanlarýn
yaþam ortamlarýný
zenginleþtirmek mümkündür.
Laboratuvar personelinin iyi
eðitimli olmasý, hayvanlarla
çalýþabilecek yetenekte olmasý,
kullanýlan türlerle çalýþýrken rahat
olmasý ve onlara doðru þekilde
davranmasý önemlidir.

Gerekli olduðu zaman anestezik
ve analjezikler kullanýlmalýdýr.
Hem hayvanlara verilen sýkýntýyý,
hem de çalýþma süresini en aza
indirmek için
ve
seçilmelidir. Çalýþmanýn sonunda
ise yine bilinç kaybýna
neden olan ötanazi metodu
seçilmelidir.

ayný bilgiyi elde etmek
için kullanýlacak en az sayýda
hayvaný ifade etmektedir. Ayrýca,
tek bir hayvandan elde edilen
bilgileri arttýracak yöntemler
geliþtirmeyi ve fazladan hayvan
kullanýmýný ortadan kaldýrmayý da
içermektedir. Bunu saðlamak için
çeþitli yollar geliþtirilmiþtir. Bu
amaçla, bir araþtýrmacý herhangi

bir doku üzerinde çalýþýrken,
baþka araþtýrmacýlarýn da diðer
dokularý almasýný saðlayarak
toplam hayvan kullanýmýnýn
azaltýlmasýna çalýþmalýdýr. Dikkat
edilecek bir baþka nokta ise,
deneylere baþlamadan önce küçük
bir pilot çalýþma yapmak ve
gerçek deneyin uygulanabilirliði
hakkýnda bilgi kazanmak,
düzeltilebilir yanlýþlýklar nedeniyle
gereksiz hayvan tüketimini
azaltmaktýr. Hatta bazý
durumlarda yapýlan pilot çalýþma,

sistem kullanmanýn daha
uygun olacaðýnýn anlaþýlmasýný
saðlayacaktýr.

kavramý, canlý
hayvanlarýn herhangi bir deney
sisteminin yeterli olmadýðý
durumlarda alternatif olarak
düþünülmeleri gerektiðini
kapsamaktadýr.
çalýþmalarda kullanýlmak için yine
hayvanlarý öldürerek elde edilen
hücreler, dokular, organlar bu
çalýþmalarýn bir kýsmýný
oluþturmaktadýr. Fakat, geliþmiþ
omurgalýlarýn hiçbir biyolojik
materyalinin kullanýlmadýðý baþka
alternatifler de vardýr. Ýlaç
sanayiinde yeni ilaç içeriklerinin
oluþturulmasý, etkinlik ve
toksisitelerinin gösterilmesi için
yeni yöntemler kullanýlmaktadýr.
Bu alternatif yöntemler, bilgisayar
bazlý sistemler ile fizyokimyasal
tekniklerin, düþük yapýlý
organizma ve embriyolarýn
kullanýlmasý, insan çalýþmalarýna
(retrospektif, prospektif,
epidemiyolojik) yer verilmesi ve
hücre, doku, organ kültürlerinin
kullanýlmasý gibi yöntemleri
içermektedir.

yapýlacak
çalýþmanýn sorumluluðunu

en az invaziv olan
en çabuk sonuç veren yöntem

en hýzlý
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alabilmeyi, hayvanlarýn bakýmýný
yapabilmeyi, çalýþmanýn herhangi
bir aþamasýnda çýkacak
problemleri çözebilecek yeteneðe
sahip olmayý kapsamaktadýr.
Hayvan çalýþmalarýnda, önem
verilmesi gereken konulardan biri
de çalýþmada kullanýlan
hayvanlarýn hastalýklarýnýn
önlenmesidir. Etkili hastalýk
önleyici ilaç programlarý
çalýþmanýn deðerini arttýrýrken,
saðlýklý hayvanlarýn elde
bulundurulmasý protokol dýþý
serilerin kullanýlmasýný en aza
indirmektedir. Bunu saðlamak
için çeþitli aþýlar kullanýlabilir.
Hayvanlar karantinaya alýnabilir,
türlerine, cinslerine, saðlýk
durumlarýna göre ayrýlabilirler.
Çünkü bazý enfeksiyon ajanlarý
bazý türlerde subklinik
enfeksiyona neden olurken,
bazýlarýnda ciddi hastalýk
oluþturmaktadýr. Bütün
hayvanlarýn hastalýk belirtileri
veya normal dýþý davranýþlar
gösterip göstermedikleri
deðerlendirilmelidir. Hayvanlar
hergün kontrol edilmelidirler.
Operasyon sonrasý iyileþme
dönemleri özenle izlenmelidir.
Deney hayvanlarýnýn barýndýrýldýðý
ortamýn ýsýsý, nemi, havanýn
kompozisyonu ve havalandýrmasý
hayvana özgü olmalýdýr.

alýþmada kullanýlacak hayvan
türünün seçimi daha önceki

çalýþmalardan elde edinilen
bilgiler ýþýðýnda o hayvana özgü
anatomik ve fizyolojik özellikler
göz önünde tutularak yapýlmalýdýr.
En önemli noktalardan biri de o
hayvandan elde edilen sonuçlarýn
kliniðe uygulanýp anlamda

uygulanamayacaðýdýr. Çalýþmanýn
amacýna uygun hayvan türü
seçildikten sonra, sýra kaç hayvan
kullanýlmasý gerektiðine gelir. Eðer
çok az sayýda hayvan kullanýlýrsa
sonuçlar güvenilir olmaz; bu da
çalýþmanýn tekrarlanmasýna
neden olur ki, sonuç olarak
gereðinden fazla hayvan
kullanýlmýþ olur. Çok fazla sayýda
hayvan kullanýlmasýnýn ise
sonuçlarýmýzýn güvenilirliliðine bir
katkýsý olmayacaðý gibi, gereksiz
yere fazla sayýda hayvan
kullanýlmýþ veya öldürülmüþ
olacaktýr. Bu yüzden yapýlmasý
gereken, doðru sayýda hayvan
kullanmaktýr. Deney hayvanlarýnýn
türü büyüdükçe (kemirgen yerine
köpek, koyun) kullanýlacak
hayvan sayýsý azaltýlabilir.
Çalýþmanýn öncesinde bir pilot
çalýþma yapýlarak anestezik
madde ve cerrahi yöntem
denenmelidir.

Seçilen hayvanlarýn cinsiyeti
bazen çalýþmaya özgü bir spesifite
gösterebilir. Diþi hayvanlarýn
mensturasyon dönemleri de
gözönüne alýnmalýdýr. Bazý
hormon çalýþmalarýnda sadece
diþi hayvanlar veya sadece erkek
hayvanlar tercih edilirken, bazý
çalýþmalarda her iki cinsiyet de
kullanýlmaktadýr. Çalýþmada
cinsiyete iliþkin bir özellik yoksa,
her iki cinsiyetten kullanmaya
özen gösterilmelidir.

ayvanlara yapýlacak cerrahi
iþlem öncesinde aðrýyý

önlemek için genel ya da lokal
anestezi uygulanmalýdýr; çünkü
aðrý, stres yapýcý bir etkendir.

DENEY HAYVANININ
SEÇÝMÝ

DENEY HAYVANINA
UYGULANACAK
ÝÞLEMLER

Ç

H
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Ortadan kaldýrýlmazsa hoþ
olmayan sonuçlara neden olabilir
ve etik çalýþma modelinin dýþýna
çýkýlmýþ olur. Analjezik, anestezik,
nöromuskuler blokerler,
sedatifler, anksiyolitikler hayvan
çalýþmalarýnda kullanýlan ilaçlara
örneklerdir. Hayvanlara
uygulanacak cerrahi, bir cerrahi
ekip varlýðýnda gerçekleþtirilir. Bu
ekip; cerrah, anestezist, veteriner,
cerrahi teknisyen, hayvan koruma
personeli ve gözlemciden oluþur.
Tek bir araþtýrmacý bunlarý
yapmak durumunda ise, tüm
görevleri üstlenmelidir. Amaç, iyi
bir cerrahi teknikle, aseptik
koþullarda, minimal doku
diseksiyonu yapýlarak, cerrahi alet
ve sütur materyalinin doðru
þekilde kullanýmýyla etkili
hemostaz saðlanmasýdýr. Cerrahi
sonrasý iyi bir post-operatif bakým
yapýlmalýdýr. Analjeziye ve yara
iyileþmesine özen gösterilmelidir.
Hayvan çalýþmasýnda travma
içeren bir yöntem (yanýk, kýrýk)
kullanýlmasý söz konusu ise,
mutlaka anestezi yapýlmalýdýr.
Nöromuskuler bloker kullanýmý
sonucu duyu kaybý olmadan
paralizi olduðu için bu ilaçlar
anesteziklerle beraber
kullanýlmalýdýr. Cerrahi içeren bir
çalýþmada kullanýlmýþ olan ve
minimum aðrý ve rahatsýzlýktan
daha fazlasýna maruz kalmýþ olan
bir deney hayvanýnýn, bilimsel bir
gereklilik olmadýðý sürece baþka
bir çalýþmada kullanýlamayacaðý
unutulmamalýdýr.

Ötanazi, hayvanlarýn aðrý ve acý
çekmeden en kýsa sürede
öldürülmesidir. Çalýþmanýn
protokolünde ötanazi kriterleri
belirtilmelidir. Çalýþmanýn
protokolü gereði geliþebilecek
komplikasyonlar gözönüne

alýnarak, hayvanýn daha fazla acý
çekmemesine yönelik sýnýrlar
tespit edilmelidir. Bu amaçla,
fiziksel ve davranýþ bozukluðu
derecesi (kilo kaybý, düþkünlük),
tümörün büyüklüðü gibi kriterler
saptanabilir. Ötanazi için genelde
inhalasyon ajanlarý (halotan, CO )
veya yüksek doz kimyasal ajanlar
(barbitüratlar) ve fiziksel
yöntemler (servikal dislokasyon,
dekapitasyon) tercih edilmektedir.
Ötanazi sonrasý hayvanlarýn doku
ve organlarý araþtýrmacýlar
arasýnda çalýþmalarda
kullanýlmak üzere
paylaþtýrýlmalýdýr. Çalýþma
sonucunda açýða çýkan organik
atýklar týbbi atýk torbalarýnda
biriktirilmelidirler. Kontamine
yerleri temizlemek için kullanýlan
malzemeler de otoklavda sterilize
edilmeden kesinlikle normal çöpe
atýlmamalýdýr.

Her yýl milyonlarca insan, hayvan
çalýþmalarýyla geliþtirilmiþ olan
ameliyatlardan yarar
saðlamaktadýr. Birçok sistemik
hastalýðýn ya da enfeksiyon
hastalýðýnýn bugünkü tedavi
yaklaþýmlarý hayvan deneylerine
dayanmaktadýr. Günümüzde
çözüm bekleyen pek çok hastalýk
bulunduðuna göre ve henüz
tümüyle hayvan deneylerinin
yerine konacak alternatifler
geliþtirilemediði için, insanlýðýn
yararlandýðý hayvan çalýþmalarýna

demekten baþka bir
bilimsel yaklaþým
düþünülmemelidir. Ancak, bu
çalýþmalarda etik kurallara
uygunluða gereken duyarlýlýk
gösterilmelidir.

2

“devam”
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