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Geçici orta serebral arter oklüzyonu ile oluşturulan serebral iskemi
modeli
Cerebral ischemia model created by transient middle cerebral artery
occlusion
Güven AKÇAY1 (ID)
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ABSTRACT

Beynimiz

1

ortalama

olup

Our brain weighs an average of 1500 g and uses

toplam vücut ağırlığımızın yaklaşık %2’sine karşılık

approximately 20% of the cardiac output, although

gelmesine rağmen kardiyak debinin yaklaşık olarak

it corresponds to approximately 2% of our total body

%20’sini kullanmaktadır. Serebral kan akımı beynin

weight. Cerebral blood flow constitutes the most

beslenmesinde

ve

important place in the nutrition of the brain and

seçilmiş bir beyin bölgesinde veya tüm beyinde

cerebral ischemia occurs as a result of a decrease in

oluşan serebral kan akımındaki azalma sonucu beyin

cerebral blood flow in a selected brain region or the

iskemisi gerçekleşmektedir. Serebral iskemi, beyni

whole brain. Cerebral ischemia occurs as a result of

besleyen damarlarda veya kanın özelliklerine bağlı

blockage or bleeding in the vessels feeding the brain

olarak damarların tıkanması ya da kanaması sonucu

or depending on the characteristics of the blood. There

oluşmaktadır. Dünyada yılda yaklaşık olarak 17 milyon

are approximately 17 million stroke cases per year in

inme vakası görülmekte ve ülkemizde ise yılda yaklaşık

the world, and approximately 132.000 cases are seen

132.000 vaka görülmektedir. İnme vakaları her geçen

annually in our country. Since stroke cases are increasing

yıl daha da arttığından dolayı gelecekte sağlıkla ve

every year, it is predicted that it will cause health and

ekonomiyle ilgili sorunlara neden olacağı tahmin

economic problems in the future, and the prevention of

edilmekte, inmenin önlenmesi ve etkin tedavilerin

stroke and the application of effective treatments are

uygulanması büyük önem arz etmektedir. Serebral iskemi

of great importance. Experimental animal models are

tedavisi araştırmalarında yeni ajanların keşfedilmesi ve

preferred for discovering new agents and developing

yeni tedavi protokollerinin geliştirilmesi için deneysel

new treatment protocols in cerebral ischemia treatment

hayvan modelleri tercih edilmektedir. İnsanlardaki

research. Transient global cerebral ischemia, transient

serebral

fizyopatolojisinin

focal cerebral ischemia and transient forebrain ischemia

araştırılmasında sıklıkla sıçan ve fare gibi kemirgenler

models are mostly used in rodents such as rats and mice

üzerinde yapılan geçici global serebral iskemi, geçici

to investigate the pathophysiology of cerebral ischemic

fokal serebral iskemi ve geçici ön beyin iskemi modelleri

diseases in humans. The most common type of ischemia

en

iskemik

1500

önemli

g

yeri

hastalıkların

ağırlığında

oluşturmakta
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kullanılmaktadır. Klinikte en fazla karşılaşılan iskemi

encountered in the clinic is focal cerebral ischemia and

tipi, fokal serebral iskemi olup en önemli nedenleri

the most important causes are occlusion of the internal

internal karotis arter veya onun en büyük dalı olan

carotid artery or its largest branch, the middle cerebral

orta serebral arterin oklüzyonudur. Geçici serebral

artery. Transient cerebral ischemia animal models (with

iskemi hayvan modelleri karotis ve/veya vertebral

carotid and / or vertebral artery occlusion) mimic very

arter oklüzyonu ile insanlarda oluşan iskemiyi çok güzel

well human ischemia. The ischemia model created

taklit etmektedir. Geçici orta serebral arter oklüzyonu

by transient middle cerebral artery occlusion is one

ile oluşturulan iskemi modeli, inmenin patofizyolojisini

of the most widely used models in investigating the

araştırmada en yaygın kullanılan modellerden biridir.

pathophysiology of stroke. In this review; information on

Bu derlemede; serebral iskeminin epidemiyolojisi,

the epidemiology, pathophysiology of cerebral ischemia

patofizyolojisi ve deneysel serebral iskemi hayvan

and middle cerebral artery occlusion method, which is

modelleri arasında en çok kullanılan orta serebral

the most used animal models of experimental cerebral

arter oklüzyon yöntemi ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Bu

ischemia, are presented. In light of this information,

bilgiler ışığında, serebral iskemi tedavisi çalışmalarında

cerebral ischemia treatment studies often preferred

sıklıkla tercih edilen geçici orta serebral iskemi modeli

model of transient middle cerebral ischemia important

oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken konular

information about the issues to be considered in the

hakkında önemli bilgiler edinilmiş olunacaktır.

creation will be acquired.

Anahtar Kelimeler: Serebral iskemi, orta serebral
arter

oklüzyonu,

geçici

serebral

iskemi,

iskemi

reperfüzyon hasarı

Key Words: Cerebral ischemia, middle cerebral
artery occlusion, transient cerebral ischemia, ischemia
reperfusion injury

GİRİŞ
Serebrovasküler
damarlarda

veya

hastalıklar
kanın

beyni

özelliklerinde

besleyen

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi esastır. İnme

oluşan

tedavisindeki asıl amaç, iskemik alandaki perfüzyonu

değişikliklere bağlı olarak damarların tıkanması ya

tekrar sağlayarak, iskemi sonrası oluşabilecek ikincil

da kanaması sonucu görülen merkezi sinir sistemi

hasarları önleyip vakaların iyileşmesini hızlandıracak

hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Serebrovasküler

ve mortaliteyi azaltacak tedavi yaklaşımlarını ortaya

hastalıklar, hastanede tedavi gerektiren nörolojik

koymaktır. İskemi reperfüzyonun tedavisi için yeni

hastalıkların %80’inden fazlasını meydana getirmekte

ajanların keşfedilmesi ve yeni tedavi protokollerinin

ve bu hastalıkların % 87’sini iskemik, %13’ünü ise

geliştirilmesi için deneysel hayvan modelleri sıklıkla

hemorajik inme oluşturmaktadır. Ülkemizde her

kullanılmaktadır (2-6).

yıl 132.000 inme vakasının olduğu rapor edilmiştir
(1). Gelişmiş ülkelerde tanı ve tedavi yöntemlerinin
ilerlemesi, inmenin sebep olduğu ölüm oranlarında

SEREBRAL VASKÜLER ANATOMİ
Beynimiz,

vücudumuzda

metabolik

olarak

azalmayı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle

en aktif organlarımızdan biridir ve bu aktiviteyi

inme hastalığında, iskemi sonrası reperfüzyon hasarını

gerçekleştirebilmesi

önleyerek,

yaklaşık % 20’sini kullanmaktadır. Beyin arteriyel kan
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akımını, ikisi internal karotis arter ve ikisi vertebral

posterior serebral arterlerdir (Şekil 1.) (7).

Beyin

arter olmak üzere dört arter aracılığı ile sağlamaktadır

sapı, serebellum, oksipital lob ve talamusu vertebral

(7). Beyni besleyen arterler, internal karotis arterin

arterler ve dalları beslerken, geriye kalan serebral

ikiye dallanması ile oluşan anterior ve orta serebral

hemisferlerin kan akımını ise karotis internanın dalları

arterler ve baziller arterin ikiye dallanması ile de

beslemektedir (7)).

Şekil 1. Beyni besleyen arterler [2]

SEREBRAL KAN AKIMI (SKA)

Tüm vücudumuzda olduğu gibi beynimizdeki

Beyin, uyku, uyanıklık, bilişsel ve fiziksel aktiviteler

nöronların da birincil enerji kaynağı Adenozin

gibi fizyolojik fonksiyonları yerine getirebilmek

3- trifosfattır (ATP) Beyindeki nöronlar glikojen

için yeterli düzeyde oksijene ve enerjiye ihtiyaç

depolayamadıkları için sürekli olarak glikoza ihtiyaç

duymaktadır. Erişkin bir insan beyninin ortalama

duymaktadırlar (11). Beyin glikozun % 80’ini enerji

ağırlığı 1350 gram olup, toplam vücut ağırlığının

üretiminde kullanırken, % 20’sini nötransmitter,

yaklaşık % 2’sine karşılık gelmesine rağmen, her

protein ve lipid sentezinde kullanmaktadır (12).

bir atım ile kalpten fırlatılan kanın % 20’si beyin

İskemi ya da hipoksi sonrası mitokondride aerobik

tarafından kullanılmaktadır (8). Fizyolojik koşullarda

solunum durarak, anerobik solunum sürdüğünden,

SKA 45-55 mL/100g/dk’dır ve gri cevherdeki serebral

ilk yanıt anaerobik glikoliz olmaktadır (13). İnfarkt

kan akımı ve metabolizma hızı beyaz cevherden dört

bölgesinde ATP’nin azalması, Adenozin monofosfat

kat daha fazladır (Tablo 1). Beynimizdeki enerjinin

(AMP) artışına sebep olmakta ve Fosfofruktokinaz

yaklaşık % 40’ı hücresel homeostaziste kullanılırken,

(PFK) enziminin aktive olmasıyla, glikojenden ATP

geriye kalan % 60’lık kısmı da sinaptik transmisyonda

üretimi için anaerobik glikoliz devreye girmektedir

kullanıldığından SKA’nın % 80 kadarı gri cevheri, %

(13). Parsiyel oksijen basıncı (PaO2), 0,1 mmHg’nin

20 kadarı da beyaz cevheri kanlandırmaktadır (7).

altına düştüğünde aerobik solunum (36 mol ATP)

Beynimiz vücuttaki toplam oksijenin % 20’sini ve

durarak, anaerobik glikoliz başlayıp 18 kat daha düşük

glikozun da % 25’ini tüketmektedir (8). Beynin normal

yani 2 mol ATP üretilmektedir (14). Anaerobik glikoliz

fizyolojik koşullarda oksijen metabolizma hızı 1,3-1,8

ile ATP üretimi en çok dört-beş kat arttırılabildiğinden

μmol/g/dk olup, beyindeki hücrelerin ihtiyacına göre

nöronlar için gerekli enerji karşılanamamaktadır (15).

bu değer değişkenlik göstermektedir (9, 10).
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Tablo 1. Fizyolojik serebral kan değerleri (2)
Fizyolojik Serebral Kan Değerleri
SKA
Global

45-55 mL/100g/dk

Kortikal (Gri Cevher)

75-80 mL/100g/dk

Subkortikal (Beyaz Cevher)

20 mL/100g/dk

SMHO2

3-3.5 mL/100g/dk

SVR

1.5-2.1 mm Hg/100g/dk/mL

Serebral Venöz PO2

32-44 mm Hg

Serebral Venöz SO2

% 5-70

İKB

8-12 mm Hg

Serebral kan akımı (SKA); Oksijen serebral metabolizma hızı (SMHO2);
Serebral vasküler rezistans (SVR); Parsiyel oksijen basıncı (PO2);
Oksijen satürasyonu (SO2); İntrakraniyel basınç (İKB).

Beyinde iskemiye bağlı ATP eksikliği, Na+-K+ ATPaz

özellikle N-metil D-aspartik asit (NMDA) reseptörlerinin

pompa aktivitesinin ve iyon dengesinin bozularak,

aşırı uyarılmasına sebep olmaktadır (21). NMDA

membran

açıp,

reseptörlerinin aşırı aktivasyonu, daha fazla kalsiyum

nöronlar ile glial hücrelerin depolarize olmasına ve

potansiyelinin

değişmesine

yol

iyonlarını hücre içine alarak proteaz, nükleaz, kaspaz

nöronlardan nörotransmitterlerin salınmasına neden

gibi enzimleri aktive edip postsinaptik kısımda nöron

olmaktadır (11). Na+-K+ ATPaz pompasının yetersizliği

ölümünü gerçekleştirmektedir (21). Kalsiyum-bağımlı

hücre içine sodyum, hücre dışına potasyum geçişine

enzimler, hücre ve dokuda protein yıkımına, nitrik

ve aynı zamanda izoosmotik su birikimi ile hücresel

oksit (NO) ve peroksinitrit (ONOO⁻) oluşumuna sebep

şişmeye neden olmaktadır (11). Glikoz, anaerobik

olmaktadır (Şekil 2.) (11).

glikoliz ile laktata metabolize olmakta, laktik asit ve
hidrojen iyonu birikmekte ve bu da pH’yi düşürerek,
hücrenin asidoza gitmesine neden olup serbest radikal
üretimi artmaktadır (7, 16, 17). Sonuç olarak, geri
dönüşümsüz iskemik hasar süreci başlamakta, kan
beyin bariyeri bozularak iskemiden dakikalar/saatler
sonra sitotoksik ödem ve 24-72 saat sonra vazojenik
ödem başlayarak hücre ölümü gerçekleşmektedir (17,
18).
İskemiyi takiben dakikalar içerisinde presinaptik
uçtaki akson terminallerinden ekstrasellüler aralığa
aşırı miktarda glutamat gibi eksitatör aminoasitlerin
salınımı artmakta ve bu aminoasitlerin geri alımını
düşürerek,

postsinaptik

reseptörlerine

bağlanan

eksitatör aminoasitler hücre içine aşırı kalsiyum
girişine neden olmaktadır (2, 19-21). Sinaptik aralıkta
artan glutamat, postsinaptik glutamat reseptörlerini,
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SEREBRAL İSKEMİK ALAN BÖLGELERİ
İskemik inme, beyni besleyen damarların bir
bölümünün

veya

tamamının

tıkanması

sonucu

oluşmaktadır. İskemik alan üç bölgeden meydana
gelmektedir(Şekil 3). Birinci bölge, kan akımının 10
mL/100g/dk’nın altına düştüğü ve iskemik bölgenin
merkezini oluşturan “kor” bölgesidir (7). İskeminin
kor bölgesinde ATP eksikliği ile kaspazlar inaktive
olurken, hücre iyon dengesi bozulmakta, bol miktarda
NO ve serbest radikaller üretilmektedir (22-25).
Bunun yanı sıra kor bölgesinde, glutamat, sitotoksik
sitokinler gibi eksitotoksinler aşırı miktarda artmakta
(26, 27), sodyum ve kalsiyumun hücre içine girişi ile
birlikte klorun hücre dışına çıkışı nöronal hücrelerde
ve dendritte nekroz oluşturmaktadır (28). Bu süreç
iskemiden hemen sonra başlamakta ve yaklaşık olarak
beş gün sürmektedir (29). Kan akımının çok düşük

Cilt 78  Sayı 2 2021
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Şekil 2. İskemik hasar oluşum mekanizmaları (2)

olduğu bu kor bölgesinde hücrelerde geri dönüşümsüz

nekroz gerçekleşmektedir (27). Bundan dolayı inme

hasar, nekroz ve hücre ölümü gerçekleşmektedir. Kor

vakalarının tedavisinde asıl amaç, penumbra alanını

bölgesinin yakın çevresini oluşturan ve “Penumbra”

kurtarmaya yönelik protokollerin geliştirilmesidir.

bölgesi olarak adlandırılan ikinci bölgede ise, serebral

Üçüncü bölge ise “Oligemi” bölgesidir ve SKA 20-

kan akımı (SKA) 10-20 mL/100g/dk civarındadır (7).

50 mL/100g/dk’dır (7). Oligemi bölgesi, kan akımının

Penumbra alanında gözlenen apoptozis, aktif ve enerji

normalin altında olup, infarkt riskinin olmadığı

bağımlı bir süreçtir. Penumbra alanında kan akımının

penumbranın çevresindeki alandır (31).

azalması ve elektriksel potansiyellerin oluşmamasına
rağmen hücreler membran potansiyellerini ve iyon
dengesini koruyabilmektedirler (30). Bu nedenle
penumbra alanındaki hücreler, yaklaşık dört-altı
saat

canlılığını

sürdürebilmektedirler

(27).

Bu

bölgede reperfüzyonun tekrar sağlanması ile kalıcı
hasar önlenebilmekte, eğer kısa sürede bu bölgeye
kan akımı tekrar yeterli düzeyde sağlanamaz ise
penumbra bölgesinde de geri dönüşümsüz hasar
oluşup iskemik alanın kor bölgesine dönüşerek

İskemi

sonrası

nörolojik

ve

fonksiyonel

iyileşmelerin özellikle ilk haftalarda olduğu ve bu
iyileşmenin penumbra alanının geri kazanılması
ile olduğu bilinmektedir (7). İskemi sonrası kor
bölgesindeki hücre ölümü penumbra bölgesine göre
daha hızlı gerçekleşmektedir, çünkü eksitotoksik
ajanlar (glutamat ve kalsiyum), serbest radikaller ve
apoptotik yolaklar doku hasarına yol açmaktadır (7,
32).
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Şekil 3. İskemik alanın bölgeleri (2)

İskemiden dokunun nasıl etkileneceği, hücre
hasarının

geri

dönüşümünün

olup

olmayacağı

yani hücrenin apoptazis veya nekroza uğrayıp

kor bölgesine dönüşmesine yol açmaktadır (35).
SKA’nda oluşan azalmaların hücrelerde meydana
getirdiği hasarın boyutu Tablo 2’de özetlenmiştir.

uğramayacağı, iskeminin süresine, şiddetine ve

İskemiden sonra SKA’nın azalmasına bağlı olarak

kollateral kan akımına bağlıdır (33). SKA 5 mL/100g/

oksijen eksikliği ile beraber 10 sn içerisinde önce

dk olduğunda infarkt 30 dakika sonra meydana

kişide bilinç kaybı, iki-dört dakika içerisinde de

gelmekte, 10 mL/100g/dk olduğunda üç saat sonra,

glikoz eksikliği görüldüğü bilinmektedir (32, 36, 37).

15 mL/100g/dk olunca 3.5 saat sonra, 18 mL/100g/

Bu süreci takiben beşinci-altıncı dakika ATP azalmaya

dk olduğunda ise dört saat sonra infarkt meydana

başlamakta ve enerjinin yaklaşık %50’si ile %75’i

gelmektedir (34). SKA’nın oligemik düzey olan 20-50

tükendiğinden, iyon pompaları işlev göremez hâle

mL/100g/dk’da olduğunda ise infarkt gelişmeden,

gelmekte, hücre içine sodyum ve kalsiyum girişi,

hücresel fonksiyonlar uzun süre devam edebilmektedir

hücre dışına potasyum çıkışı gerçekleşmektedir

(7, 31). Eğer oligemik bölgede reperfüzyon hızlı

(36, 37).

bir şekilde tekrar sağlanırsa infarkt alanın azalması

sekizinci dakikalarda iskeminin kor bölgesinde kalıcı

mümkün olmaktadır (31). Arteryal kan basıncındaki

nöronal hasar başlamakta iken penumbra bölgesinde

ani azalma iskemik penumbra alanının hızla iskemik

ise nöronlar canlılığını sürdürmektedir (32).
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Tablo 2. Patolojik serebral kan akımı değerleri (2)
Patolojik Serebral Kan Akımı Değerleri
45-55 mL/100g/dk

Normal koşullar

20 mL/100g/dk

Bilinç kaybı, EEG dalgalarında azalma

18 mL/100g/dk

İyonik hemostaziste bozulma ve nöronlarda anerobik yaşam

10 mL/100g/dk

Hücre membran bütünlüğünün tamamen bozulması, Ca+2 hücre içine girişi, geri dönüşümsüz hücre hasarı

İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ MEKANİZMASI

olduğu bilinmektedir. Bu durum mitokondriyal hasara

İskeminin sonlanarak reperfüzyon ile kan akımının
tekrar

sağlanması,

iskemik

bölgeye

daha

fazla

hasar vermektedir. Bu hasara “Reperfüzyon Hasarı”
denilmekte ve hasarın şiddetini iskeminin süresi
belirlemektedir (16). Perfüzyonun tekrar sağlanması
hücre içerisine moleküler oksijen girişine yol açarak
serbest

radikal

üretiminin

hızlı

artışına

neden

olmaktadır (16). Fizyolojik koşullar altında antioksidan
sistemler ile serbest radikaller arasında denge söz
konusudur. Fakat hipoksi, iskemi gibi durumlarda
serbest radikaller çok hızlı arttığından serbest radikaller
artık antioksidanlar tarafından dengelenemez hâle
gelmektedir (38). Artan serbest radikaller lipid, protein,
ve nükleik asitlerin yapısını bozarak, doğrudan nöron
hasarına yol açtığı gibi beyinde apoptotik, nekrotik ve
ekzitotoksik yolakları aktifleştirerek de hücre ölümüne
neden olmaktadır (39, 40). Sivenius ve ark. (41)
gecikmiş reperfüzyonun beyin dokusunda iskemiden
daha fazla hasara neden olduğunu rapor etmişlerdir.
İskemi/reperfüzyon

hasarının,

iskemininikinci

ve

altıncı saatinde başlayıp, reperfüzyonun 24. saatinde
en yüksek seviyeye ulaştığı bilinmektedir (42). İskemi
esnasında oksijen ve glukoz eksikliğine bağlı olarak,
nöronlarda ATP seviyeleri önemli ölçüde düşer ve
iyonik denge bozulur (21). İlk kez 1981 yılında Granger
ve ark. (43) tarafından iskemi sonrası perfüzyonun
tekrar sağlanması aşamasında serbest radikallerin
oluştuğu ortaya atılmıştır. Perfüzyondan sonra artan
serbest radikallerin doku hasarına yol açmanın yanı
sıra, hücresel kalsiyum homeostazisini de bozarak
sitozolik ve mitokondriyal kalsiyum artışına neden

sebep olup, hücreyi ölüme götüren enzim yolaklarını
aktifleştirerek geri dönüşümsüz hücre hasarına yol açıp
hücrenin ölümü ile sonuçlanmaktadır (44, 45).
DENEYSEL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELLERİ
İnsanlardaki serebral iskemik hastalıklarda yeni
tedavi yaklaşımlarının araştırılması için en çok sıçan
ve fare gibi kemirgenler üzerinde yapılan global
serebral iskemi, fokal serebral iskemi ve ön beyin
iskemi modelleri kullanılmaktadır (Tablo 3) (2-4).
Global veya fokal serebral iskemi modelleri, deney
hayvanlarında arterlerden bir veya birkaçının mekanik
ligasyonu veya arter lümeninin bir cisim ile tıkanmasıyla
oluşturulmaktadır. Fokal iskemi ile global iskemi
arasındaki en önemli fark, global iskemide kollateral
akım yokken, fokal iskemide kollateral dolaşım ile
iskemik alanın etrafında az da olsa kan akımının mevcut
olması ve bu bölgedeki dokuların yaşamlarını belli bir
süre devam ettirebilmeleridir (32). Klinikte en fazla
karşılaşılan iskemi tipi, fokal serebral iskemi olup, bu
iskemi türünün en önemli nedenleri internal karotis
arter veya onun en büyük dalı olan orta serebral arterin
oklüzyonudur (5). Deneysel serebral iskemi reperfüzyon
modeli olarak en çok iki taraflı karotis arter ve orta
serebral arter (OSA) oklüzyonları kullanılmaktadır (3, 4,
6). İnmelerin büyük çoğunluğu internal karotis arterin
en büyük dalı olan OSA’nın beslediği beyin bölgesinde
gelişmektedir (Şekil 4). Bu bölgede gerçekleşen
lezyonların yaklaşık % 33’ü derin orta serebral arterde,
% 10’u hem derin hem de yüzeyel dallarda, % 57’si ise
sadece yüzeyel dallarda gerçekleşmektedir (7).
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Tablo 3. Deneysel serebral iskemi hayvan modelleri (2)
Deneysel Serebral İskemi Hayvan Modelleri
Fokal Serebral İskemi Modelleri

Global Serebral İskemi Modelleri

Kalıcı veya geçici modeller

Resüsitasyonsuz kardiyak arrest
modeli

Kalıcı emboli ve tromboz
modelleri

Kardiyak arrest ve resüsitasyon
modeli
Derin sistemik hipotansiyon
modeli
Büyük damarların cerrahi
tıkanması

Şekil 4. Willis poligonu (2)
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Ön Beyin İskemisi Modelleri
İki taraflı AKK tıkanması
Dört damar oklüzyon modeli
Yüksek tansiyonlu sıçanlarda iki taraflı AKK
tıkanması
İki taraflı AKK oklüzyonu ile birlikte hipotansiyon
oluşturulması
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Karotis ve/veya vertebral arter oklüzyonu ile

araştırmada en yaygın kullanılan modellerden biridir

oluşturulan geçici serebral iskemi hayvan modelleri,

(2-4). Deneysel serebral iskemi çalışmalarında Longa

insanlarda oluşan iskemiyi çok güzel taklit etmektedir

ve ark. (46) tarafından geliştirilen orta serebral arter

(2-4) (Şekil 5). Geçici orta serebral arter oklüzyonu ile

oklüzyonu (iskemi) ve reperfüzyonu modeli sıklıkla

oluşturulan iskemi modeli, inmenin patofizyolojisini

kullanılmaktadır (2-4).

Şekil 5. OSA oklüzyonu ve ilk dört saat hasar bölgeleri (2)

Serebral iskemi cerrahi işlemleri % 4’lük izofluran

(2, 46). 30,60, 90 veya 120 dakikalık iskemi sonrası

anestezisi altında gerçekleştirilmeli ve sıçanların vücut

sütür çıkartılarak reperfüzyon sağlanarak ve açılan

sıcaklıkları ameliyat süresince 37±0,5 C düzeyinde

kesi dikilerek cerrahi işlem sonlandırılmalıdır (Şekil

tutulmalıdır (2). Boyun bölgesi Şekil 6.1’deki gibi

6.10-11) (2). İskemi sonrası hipoksiyi engellemek için

iyice traşlanarak önce antiseptik solüsyon ve daha

denek kırmızı ışık altında tutulmalıdır (Şekil 6.12)

sonra da % 70’lik alkol ile temizlemelidir (Şekil

(2). İskemi süresi arttıkça iskemik hasarın şiddeti

6.2) (2). Boyundan sol komon karotis arteri ortaya

artacağından

çıkaracak şekilde (Şekil 6.3-5) orta hat insizyonu

göre belirlenmelidir. 30-60 dakikalık iskemi hafif

yapılarak, internal ve eksternal karotis arterler açığa

şiddette hasar oluştururken 60-90 dakikalık iskemi

çıkarılarak ayrılmalıdır (Şekil 6.7) (2, 46). Sıçanların

orta şiddette hasar oluşturmakta ve 120 dakikalık

vücut ağırlığına bağlı olarak uzunluğu 18.5 ile 19.5

iskemi ağır hasar şiddeti için tercih edilmelidir.

mm arasında değişen 4.0 monofilament naylon sütür

Sıçanların motor davranış indeksi ameliyattan sonra

ile internal karotis arter lümenine girilerek OSA bloke

değerlendirilerek, serebral iskeminin doğruluğu teyit

edilinceye kadar sütür ilerletilmelidir (Şekil 6.9.)

edilmelidir (2, 47).

0

süre

oluşturaca

hasarın
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Şekil 6. OSA iskemi/reperfüzyon cerrahi işlemleri. Şekil 6.1. Cerrahi işlem öncesi boyun traşlanması, Şekil 6.2-5. Komon
karotis arter diseksiyonu ile internal ve eksternal karotis arterlerin ortaya çıkarılması. Şekil 6.7-9. OSA’nın sütüre ile tıkanması. Şekil 6.10-12. İskemi sonrası sütürün çıkartılarak reperfüzyonun başlatılması

Sonuç olarak Serebral iskemi sonrası motor

mekanizmasının

ayrdınlatılmasında

araştırmacılar

fonksiyon, öğrenme ve hafıza bozukluğu meydana

için büyük önem arz etmektedir (26, 49-55).

geldiği

Reperfüzyondan sonra önemli bir gecikmiş nöron ölümü

bilinmektedir

bozukluklarının

(48-51).

patofizyolojisini

Bu

fonksiyon

araştırmak

için

meydana geldiğinden dolayı inmenin patofizyolojisinin

deneysel global ve fokal iskemi modelleleri sıklıkla

araştırmasında

tercih edilmektedir (26, 52-55). Özellikle geçici OSA

geçici serebral iskemi modeli en yaygın kullanılan

oklüzyonu, bozulan öğrenme ve hafızanın moleküler

modellerden biri olmaktadır (56, 57). Serebral
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iskemi, tüm dünyada yaygın nörolojik hastalıkların

yöntemlerin

geliştirilmesi

başında gelmekte ve her yıl binlerce kişi inmeden

İskemi reperfüzyonun tedavisi için yeni ajanların

dolayı yaşamını yitirmektedir. Serebral iskemi de asıl

keşfedilmesi

hasarı reperfüzyon aşaması oluşturmakta ve tedavi

geliştirilmesi için deneysel geçici serebral iskemi

yöntemleri reperfüzyon hasarını önlemeye yönelik

hayvan modelleri sıklıkla tercih edilmektedir. Bu

olmalıdır. Serebral iskeminin tedavi yöntemlerinin

nedenle deneysel geçici orta serebral oklüzyon

gelişmesinde özellikle deneysel çalışmalar büyük

modeli serebral iskemi araştırmalarında hayati önem

katkı sağlamaktadır. Yapılan deneysel patofizyolojik

arz etmekte ve yeni tedavi yöntemleri için daha fazla

çalışmaların çoğu iskemi sonrası reperfüzyon hasarını

deneysel araştırmalar yapılmalıdır.

ve

yeni

üzerine
tedavi

yapılmaktadır.
protokollerinin

önlemek, hastaların iyileşmesini hızlandıracak tedavi
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