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ÖZET 

Sağınç, P. (2009). CART 55-102 Peptidin (Cocaine-amphetamine regulated transcript) Genel 

Emosyonel Aktivite Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Sinirbilim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

CART peptidinin merkezi sinir sistemindeki dağılımı, genel emosyonel aktivitenin 

düzenlenmesinde rol oynayan ventral tegmental alan, amigdala, hipotalamus ve hipokampüs 

gibi bölgeler ile örtüşmektedir. İntraserebroventriküler (i.c.v.) CART uygulamasının davranış 

üzerine etkilerini araştırmak amacı ile bugüne kadar yapılan çalışmalar sınırlı sayıda olmakla 

beraber, ortaya çıkan sonuçlar bu maddenin anksiyojenik olduğunu işaret etmektedir. 

Çalışmamızda i.c.v. CART uygulamasının genel emosyonel aktivite üzerine etkilerini 

araştırmak üzere üç deney grubu oluşturuldu. Bunlar Kontrol (n=9), Sham (n=9) ve CART 

55-102 (0,5 mikrogram) (n=9) gruplarıdır. Wistar soyu erkek sıçanlardan oluşan gruplara 

Açık Alan Testi, Yükseltilmiş Artı Testi ve Porsolt Zorunlu Yüzme Testi deney düzenekleri 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, CART peptidi davranış testlerinde anksiyojenik 

etkiler göstermiştir. Bu bulgular varolan literatür ile örtüşmektedir. Ancak, bugüne kadar i.c.v. 

CART uygulamasının emosyonel aktivite üzerine etkilerini Porsolt Zorunlu Yüzme Testi 

deney düzeneği ile araştıran bir makale yayınlanmamıştır. Çalışmamız bu deney düzeneğinde 

CART peptidinin anksiyojenik etkilerine bağlı olarak öğrenilmiş çaresizliğin bozulduğunu 

göstermiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: CART 55-102, İntraventriküler Enjeksiyon, Eksplorasyon, Anksiyete, 

Etoloji 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 2163.  
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ABSTRACT 

Saginc, P. (2009). The Effect of CART 55-102 Peptide (Cocaine-amphetamine regulated 

transcript) on the General Emotional Activity. Istanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Neuroscience. Thesis of M.Sc. Istanbul.  

In the central nervous system, the distribution of CART peptide is in line with the distribution 

of the regions playing a crucial role in the regulation of the general emotional activity such as 

ventral tegmentum, amygdala, hypothalamus and hippocampus. In literature, works that 

examine the effect of intracerebroventricular (i.c.v.) CART application on the general 

emotional activity are few. However, they suggested that CART peptide may elicit anxiety-

like behaviors. To examine the effect of i.c.v. CART 55-102 peptide on the general emotional 

activity, our study consisted of three groups: Control (n=9), Sham (n=9) and CART 55-102 

(0,5 microgram ) (n=9) groups. All groups made up of male Wistar rats were exposed to Open 

Field, Elevated Plus Maze and Porsolt Forced Swim Tests. In all experimental settings 

anxiety-like behaviors were observed, which is in line with the literature. However, until 

today, there has not been published any article using the Porsolt Forced Swim Test to examine 

the relationship between CART peptide and emotional activity. In this regard, our study was 

the first investigation suggesting that due to anxiogenic effects of CART 55-102 learned 

helplessness was impaired in Porsolt Forced Swim Test. 

 

Key Words: CART 55-102, Intraventricular Injection, Explorative Behavior, Anxiety, 

Ethology. 

 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No: 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

CART peptidinin merkezi sinir sistemindeki dağılımı genel emosyonel 

aktivitenin düzenlenmesinde rol oynayan ventral tegmental alan, hipotalamus, amigdala 

ve hipokampüs gibi bölgeler ile örtüşmektedir.  

İntraserebroventriküler (i.c.v.) CART uygulamasının genel emosyonel aktivite 

üzerine etkilerini araştırmak amacı ile bugüne kadar yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. 

Ancak, ortaya çıkan bulgular bu maddenin anksiyojenik olduğunu işaret etmektedir.  

Biz de bu çalışmamızda 0,5 µg CART 55-102 fragmanı i.c.v. uygulamasının 

genel emosyonel aktivite üzerine etkilerini Açık Alan Testi, Yükseltilmiş Artı Testi ve 

emosyonel öğrenme ve bellek modeli olan Porsolt Zorunlu Yüzme Testi ile araştırmayı 

planladık.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. CART 
CART (Kokain ve amfetamine bağımlı transcript) nöropeptidi ilk olarak 1981’de 

koyun hipotalamusundan Spiess ve arkadaşları tarafından izole edilmiştir. Daha sonra 

Douglass ve arkadaşları 1995’te polimeraz zincir reaksiyonu kullanarak psikostimülan 

drogların akut uygulanması sonucunda sıçan beyin striatumunda yüksek düzeyde CART 

mRNA’sı bulunduğunu göstermişlerdir (22,47,48).   

İnsan ve sıçan CART geninin yapısal olarak farklılık gösterdiği bilinmektedir. 

Sıçanda CART geninin 129 amino asitten oluşan uzun ve 116 amino asitten oluşan kısa 

olmak üzere iki varyantı mevcuttur. Halbuki insanda sadece 116 amino asitten oluşan 

kısa  polipeptid varyantı bulunmaktadır. CART proteini ise 102 veya 89 amino asitten 

oluşmaktadır (19,41,75).  

CART öncülü olan prepro-CART’ın hem uzun hem de kısa varyantlarının 

nörotrofik özellikleri olduğu gösterilmiştir (22,48). Bu varyantların primer hücre 

kültürlerinde motor nöronların sağkalım sürelerini ve dopamin taşıyıcılarının sayısını 

arttırdıkları bulunmuştur. Özellikle daha kısa olan polipeptidin (89 amino asitten oluşan 

varyant) motor nöronların sağkalım sürelerini arttırmada az bir farkla daha etkin olduğu 

gösterilmiştir. Başka bir çalışmada ise, CART peptidinin hipokampal kültür 

nöronlarında da sağkalım süreçlerini arttırdığı bulunmuştur. CART peptidi bu etkisini 

sinaptik plastisitede başlıca rol oynayan beyin-kaynaklı nörotrofik faktörün mRNA 

ekspresyonunu ve aynı zamanda protein sentezini arttırma yolu ile gerçekleştirmektedir 

(36,60).   

Yaklaşık olarak 2.0 kilo bazlık alanı kaplayan insan CART geni, 3 ekson ve 2 

introndan oluşur ve 5q13-14 kromozom bölgesinde yer alır (19,21). CART geni 

evrimsel olarak türler arasında iyi bir şekilde korunmuştur (55,76). İnsan ve sıçan 

cDNA’ları % 81 oranında nükleotid benzerliğine sahiptirler ve özellikle bu benzerliğin 

% 91’i kodlanma bölgesindedir. CART nöropeptidinin bütün türlerde korunmuş olan C 

terminalindeki 6 sistein kalıntısı, disülfid bağları kurabilme potansiyelinden ötürü 

peptidin biyolojik olarak aktif olmasına olanak sağlar (19,47,75). Kemirgenlerde 

biyolojik olarak aktif peptid fragmanları CART 55-102 ve CART 62-102 iken; 

insanlarda CART 42-89 ve CART 49-89 fragmanlarıdır. CART 55-102 aynı zamanda 

literatürde en çok araştırılan fragmandır (22).  
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CART peptidi 27 amino asitten oluşan başlangıç sinyalizasyon dizisine sahiptir ve 

salınımı kalsiyuma bağlı olarak gerçekleşmektedir (77,87). CART geninin promotör 

bölgesinde değişik transkripsiyon faktörleri için bağlanma bölgeleri bulunduğu 

gösterilmiştir. Bunlar siklik AMP’ye cevap oluşturan elementleri bağlayan bölge (CRE 

bağlanma bölgesi), transkripsiyon sinyal ileticisi ve aktivatörü (STAT), aktivatör 

protein1 (AP1) ve biyolojik saatin düzenlenmesinde başlıca rol oynayan ‘Per’ geni 

ekspresyonu için sirkadien transkripsiyon faktörlerini bağlayan bölge olan E-kutusu 

bağlanma bölgeleridir (47,49,82).  

Yapılan in vivo çalışmalar sonucunda CART geni ekspresyonunun cAMP/PKA 

(Protein kinaz A)/CREB (cAMP’ye cevap oluşturan elementleri bağlayan protein) 

yolağı tarafından düzenlendiği bulunmuştur (19,20). STAT bağlanma bölgesinin varlığı 

CART geninin sitokin sinyalizasyon süreçlerinden de etkilendiğini ortaya koymaktadır 

(21). Bu bağlanma bölgesi aynı zamanda JAK (Janus tirozin kinaz)/STAT yolağı 

aracılığı ile çalışan leptinin CART mRNA’sı üzerindeki düzenleyici rolünü de 

açıklamaktadır.  

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, CART reseptörünün varlığını işaret etmiştir.  

CART 55-102 fragmanının G-protein kenetli bir reseptör üzerinden hücre dışı sinyal 

ilişkili kinaz (ERK) fosforillenmesini arttırması (55,60,84) ya da hipokampal nöronlarda 

voltaj kapılı hücre içi kalsiyum sinyalizasyonunu bloke etmesi örnek gösterilmektedir 

(94). Ancak hala CART reseptörü tespit edilememiş ve cDNA klonlanması 

yapılamamıştır (48,83).  

CART  peptidi hem periferde hem de merkezi sinir sisteminde (MSS) dağılım 

göstermektedir. Retinada, olfaktör bulbusta ve omuriliğin arka köklerinde yüksek 

konsantrasyonlarda bulunması nedeniyle duysal işlem süreçlerinde rol oynadığı 

düşünülmektedir (48,80). CART peptidi aynı zamanda bağırsaklarda, pankreastaki 

Langerhans adacıklarında, ince bağırsağın miyenterik pleksusunda, adrenal medullada 

ve sempatik ganglion nöronlarında da bulunmaktadır (46,79).  

MSS’de hipotalamusta, özellikle lateral ve paraventriküler çekirdeklerde ve 

hipofiz bezinde yüksek oranda mevcuttur (48). Ayrıca motivasyondan ve ödül-ceza 

sistemlerinden sorumlu olduğu düşünülen akümbens çekirdeği, ventral pallidum, arkuat 

çekirdeği, amigdala ve ventral tegmental alan gibi bölgelerde de CART peptidi yaygın 

bir dağılım göstermektedir. Bunların dışında pankreatik sekresyonun başlıca 

düzenleyicisi olan vagus sinirinde de CART peptidi bulunmaktadır (82).  
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Yapılan çalışmalarda CART peptidinin sıçan ve maymun kanında sirkadien bir 

ritim gösterdiği tespit edilmiştir (27,46,82). Kandaki bu günlük CART seviyeleri ile 

glükokortikoid seviyeleri arasında bir paralellik bulunduğu gösterilmiştir. CART 

peptidinin MSS’de hipotalamus, hipofiz bezi, amigdala ve akümbens çekirdeği 

bölgelerinde de aynı günlük ritim içersinde olduğu bulunmuştur. 

CART peptidi, diğer tüm nöropeptidler gibi, başka nörotransmiterlerle birlikte ko-

lokalize bir yerleşime sahiptir. Hipotalamusta oksitosin ve vazopressinle birlikte, 

medyal hipotalamik bölgelerde POMK (Pro-opiomelanokortin) sistemi içersinde, lateral 

hipotalamusta melanin yoğunlaştırıcı hormon ile, paraventriküler çekirdekte 

somatostatin ile, lokus serüleusta norepinefrin ile, akumbal projeksiyon nöronlarında 

GABA ile, bağırsaklarda asetilkolinle birlikte, adrenal medullada epinefrin ile birlikte 

ve Langerhans adacıklarındaki D hücrelerinde somatostatin ile birlikte yerleşim 

göstermektedir (48). 

2.2. CART ve Beslenme 
Sıçan ve farelerde CART 55-102 fragmanının lateral veya 4. ventriküle 

uygulanması sonucunda akut anoreksi gözlenmiştir. Hayvanlardaki kilo kaybının öğün 

sayısının azalmasından ziyade öğünlerde yenilen miktarın azalması şeklinde ortaya 

çıktığı gösterilmiştir. Aynı CART fragmanının lateral ventriküllere kronik i.c.v. 

infüzyonu sonucunda ise, hem kaşektik hem de obez sıçanlarda beslenmeyi azaltan 

yönde uzun süreli etkiler görülmüştür (1,39,51). 

Yukarıda bahsedilen CART peptidi ve beslenme arasındaki ilişkinin CART’ın yağ 

metabolizması üzerindeki etki mekanizmaları sonucunda ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. CART 55-102 fragmanının i.c.v. olarak uygulandığı bir araştırmada 

dolaşımdaki FFA (serbest yağ asitleri) seviyelerinin yükseldiği tespit edilmiştir (90). 

Yağ dokusunda hücre içi hormona duyarlı lipaz enziminin depolanmış trigliseridlerin 

gliserol ve yağ asitlerine yıkılmasını kataliz etmesi sonucu yağ asitleri meydana 

gelmekte ve dolaşıma geçmektedir (34). CART peptidinin hormona duyarlı lipazın 

etkinliğini arttırdığı ve bu sayede FFA seviyelerinin yükseldiği ileri sürülmüştür.  

CART peptidi de leptin gibi santral uygulamadan sonra adipoz dokuda kenet 

çözücü protein (uncoupling proteins) seviyelerini yükseltmektedir (12). Bu etki leptin 

tarafından aktive edilen lateral arkuat çekirdekteki CART nöronlarının omuriliğin 

torakal bölgesindeki sempatik preganglionik nöronları innerve etmesi sonucu ortaya 
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çıkmaktadır. Akut i.c.v. CART uygulamasının kahverengi adipoz dokuda UCP-1, beyaz 

adipoz dokuda UCP-2 ve iskelet kasında UCP-3 ekspresyonunu indüklediği 

gösterilmiştir (39). Bu bulgulara dayanarak, CART peptidinin lipid oksidasyon 

süreçlerini sempatik sinir sistemi aktivasyonu üzerinden hızlandırdığı düşünülebilir. 

Yapılan araştırmalar CART geni üzerindeki bir mutasyon sonucunda lösin amino 

asitinin yerini fenilalaninin almasının insanda obezite sorunu ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir (47). CART nakavt fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ise, 

daha obezite sorunu ortaya çıkmadan önce pankreas adacıklarındaki CART 

innervasyonu yokluğunun glükoz intoleransına yol açtığı ve beta hücrelerinin düzgün 

bir glükoz cevabı oluşturamadıkları bulunmuştur (51).  

İntravenöz CART peptidi uygulamasının ekzokrin pankreas sekresyonunu stimüle 

ettiği, ancak yüksek dozlarda uygulanmasına rağmen intraperitonal enjeksiyonun 

sıçanlarda beslenme paternlerini etkilemediği gösterilmiştir (57).  

 

2.3. CART ve Psikostimülan Droglar 
CART peptidinin ve CART mRNA’sının motivasyon ve ödül–ceza 

mekanizmalarından sorumlu beyin bölgeleri olan ventral tegmental alan (VTA), ventral 

pallidum, lateral hipotalamus ve akümbens çekirdeğinde (NAc) yaygın bir dağılım 

gösterdiği bulunmuştur. Bu alanlar mezokortikolimbik sistemin içersindeki yapılardır. 

Bu bölgedeki dopaminerjik nöronlar VTA’dan NAc’a, prefrontal kortekse ve ‘extended 

amigdala’ya (stria terminalisin bed nukleusunu ve akümbens çekirdeğinin kabuk 

bölgesini kapsar) projeksiyon göndermektedirler (35,37). 

CART peptidinin VTA’daki dopaminerjik nöronları doğrudan ya da GABA inter 

nöronları üzerinden dolaylı olarak modüle ettiği düşünülmektedir. Ayrıca bu bölgede 

dopamin sentezinden sorumlu olan tirozin hidroksilaz ile ko-lokalize bir yerleşim 

göstermektedir. Dopamin ise bilindiği üzere psikostimülan drogların farmakolojik ve 

davranışsal etkilerinin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarda 

i.c.v. olarak uygulanan CART 55-102’nin striatum, NAc ve paraventriküler çekirdek 

(PVN) bölgelerinde DOPAC seviyesini önemli ölçüde yükselttiği gösterilmiştir. Hücre 

dışı DOPAC, hücre içi dopamin seviyelerindeki değişimleri yansıtmaktadır. Bu 

bulgulara dayanarak, CART peptidinin MSS’deki tuberoinfundibular, mezolimbik ve 
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nigrostriatal dopaminerjik yolaklar üzerinde etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir 

(71,91,93). 

VTA’dan dopaminerjik afferent alan amigdalanın bazolateral, santral ve kortiko-

medyal çekirdeklerinde yoğun bir şekilde CART mRNA’sı tespit edilmiştir. Uzun süreli 

psikostimülan drog kullanımında, amigdala çekirdeklerinin yoksunluk sendromunun 

tetiklediği drog arayışı ve drog edinmeye yönelik çevresel ipuçları arasında ilişki kurma 

süreçlerinin öğrenilmesi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir (37). 

Kortikal CART mRNA’nın en yoğun  olarak bulunduğu bölgelerin piriform 

korteks, posteriyor singulat, dorsolateral prefrontal korteks ve medyal-lateral orbital 

prefrontal korteks olduğu gösterilmiştir. Bu alanların uzun süreli drog kullanımında 

impulsivite ve drog arayışı gibi kognitif süreçler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(37). 

CART mRNA ve peptid ekspresyonu insan ve sıçan hipokampüsünde dentat 

girus alanında yüksek seviyede bulunmuştur. Ayrıca CART peptidinin sıçan 

hipokampal nöronlarında kokain tarafından indüklenen hücre içi kalsiyum 

sinyalizasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Öğrenme ve bellek süreçlerinden sorumlu olan 

hipokampüsün psikostimülan drogların oluşturduğu afektif durumlarla çevresel ipuçları 

arasındaki ilişkiyi modüle ettiği düşünülmektedir (37).      

Aşırı doz kokain kurbanları incelendiğinde ise, CART mRNA seviyelerinin 

VTA ve NAc bölgelerinde önemli ölçüde artmış olduğu gösterilmiştir (37).  

Yapılan davranış çalışmalarında, VTA içine enjekte edilen CART peptidinin 

lokomotor aktiviteyi ve koşullu yer tercihini (conditioned place preference) arttırdığı 

tespit edilmiştir (43,44). Artmış lokomotor aktivitenin dopamin D2 reseptör antagonisti 

haloperidol tarafından doza bağımlı bir şekilde bloke edilebildiği gözlenmiştir. NAc 

içine enjekte edilen CART peptidinin ise, lokomotor aktivite üzerine hiçbir etkisinin 

olmadığı gösterilmiştir (38). Ancak, bu enjeksiyon sistemik bir şekilde kokain veya 

amfetamin ile kombine edildiğinde, lokomotor etkilerin artmaya başladığı tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda CART peptidinin VTA’da parsiyel agonist olarak işlev 

gördüğü düşünülmektedir.  

CART nakavt fareler üzerinde yapılan araştırmalarda ise, manipüle edilmemiş 

fareler ile karşılaştırıldığında, CART nakavt farelerin lokomotor aktivite ve koşullu yer 

tercihi parametrelerinde amfetamine karşı azalmış bir yanıt verdikleri bulunmuştur. 

Ayrıca bu farelerin daha düşük miktarda kokain tükettikleri de gözlenmiştir (14,35,37). 
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Yapılan çalışmalarda CART peptidinin varlığı periakuaduktal gri cevherde, lokus 

serüleus, dorsal rafe çekirdeği ve omuriliğin arka kökleri gibi ağrının duyusal işlem 

süreçleri ile ilişkili bölgelerde de gösterilmiştir. CART peptidinin µ opioid reseptörler 

üzerinde etkisinin olduğu ve morfinin spinal analjezik etkinliğinin artmasında önemli 

rol oynadığı tespit edilmiştir (16,66). Ancak, CART 55-102 fragmanının anti-

hiperaljezik ve anti-allodinik etkileri sadece kronik nöropatik ağrı modelinde ortaya 

konulmuştur. Bu etkilerin nalokson (opioid antagonisti) kullanılmasına rağmen, bloke 

edilememesi opioderjik mekanizma üzerinden olmadığının göstergesidir (17). Ancak, 

nalokson µ, κ ve δ opioid reseptörlerinin kompetetif antagonistidir, σ reseptörlerine 

bağlanmayı antagonize etmemektedir (59). Enflamasyona dayalı kronik ağrı modelinde 

ise, CART peptidi hiçbir etki göstermemiştir. 

 

2.4. CART ve Nöroendokrin Regülasyonu 
CART peptidi ön hipofiz bezi fonksiyonlarını kontrol eden hipotalamik 

çekirdeklerde yaygın bir dağılım göstermektedir. Başlıca alanlar paraventriküler 

çekirdek (PVN), supraoptik çekirdek, arkuat çekirdeği, lateral hipotalamik alan, 

dorsomedyal hipotalamus, periventriküler çekirdek ve ventral premamiller çekirdektir 

(7,77). 

Hipotalamik çekirdeklerden biri olan ve üçüncü ventrikülün dorsal tarafında 

bulunan PVN’de CART nöronlarının aksonları çok yoğun bir innervasyon 

göstermektedir. PVN magnosellüler ve parvosellüler olmak üzere iki tabakadan 

oluşmaktadır. Magnosellüler tabaka, arka hipofiz bezi fonksiyonlarının 

düzenlenmesinden sorumludur. Bu bölgede yoğun olarak arginin vazopressin ve 

oksitosin nöronları, nadir sayıda ise tirotropin serbestletici hormon (TRH) nöronları 

bulunmaktadır. Parvosellüler tabaka ise periventriküler, anteriyor, medyal, ventral, 

dorsal ve lateral bölümlere ayrılmıştır. Özellikle periventriküler ve medyal bölümler 

başta olmak üzere, TRH sentezleyen nöronlar parvosellüler tabakada yoğun bir yerleşim 

göstermektedirler. Bu bölge aynı zamanda kortikotropin serbestletici hormon, vazoaktif 

intestinal polipeptid ve galanin gibi nöroendokrin şebekelerin kontrolünde etkin role 

sahip peptidleri barındırır (23,77).  

Hipotalamo-hipofizer-tiroid sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynayan 

TRH, median eminens bölgesinden hipofizer portal sisteme salınır. Yapılan çalışmalar 
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sonucunda CART peptidinin hipofizyotropik TRH nöronlarında sentezlendiği ve 

hipofizer portal sirkülasyona TRH ile birlikte salındığı bulunmuştur. TRH hormonu, ön 

hipofiz bezinden salgılanan tiroid uyarıcı hormonun (TSH) ve prolaktin sekresyonunun 

düzenlenmesinden sorumludur (23,64).  

Yapılan in vivo çalışmalarda, i.c.v. CART uygulaması sonucunda deney 

hayvanlarının hipofizyotropik nöronlarında TRH mRNA’sının yükseldiği bulunmuştur. 

İn vitro çalışmalarda, CART peptidinin hipotalamik hücrelerde pro-TRH gen 

ekspresyonunu, TRH sentezini ve salınımını arttırdığı gösterilmiştir. Enfeksiyon ve 

kaşeksi durumlarında, arkuat çekirdeğindeki CART nöronlarının aktive olduğu ve bu 

aktivasyonun hipofizyotropik nöronlarda TRH gen ekspresyonunu indüklediği tespit 

edilmiştir (23). 

Yapılan in vitro araştırmalarda, CART peptidinin TRH tarafından indüklenen 

TSH salınımında hiçbir etkinliği olmadığı, ama TRH tarafından indüklenen prolaktin 

salınımında etkin rol oynadığı gösterilmiştir. CART peptidi, TRH’ın prolaktin salınımı 

üzerindeki tetikleyici etkisini bloke edebilmektedir. Ancak, bu etki CART TRH ile 

birlikte uygulanırsa elde edilmektedir. CART peptidinin prolaktin sekresyonu 

üzerindeki etkisinin dopamin salınımı modülasyonu kaynaklı olabileceği de 

düşünülmektedir. Bunun sebebi arkuat çekirdeğinde yerleşim gösteren ve median 

eminens bölgesine akson gönderen tuberoinfundibular dopaminerjik sistemin CART 

nöronları tarafından yoğun bir şekilde innerve edilmesidir. Nitekim yapılan 

çalışmalarda i.c.v. CART uygulamasının median eminens alanında dopamin salınımını 

arttırdığı ve bunun sonucunda serum prolaktin seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir 

(23,64,92). 

İ.c.v. CART 42-89 uygulanan bir çalışmada ise, paraventriküler ve supraoptik 

çekirdeklerde kortikotropin serbestletici faktör ve oksitosin nöronlarında c-fos 

ekspresyonunun indüklendiği gösterilmiş, ancak vazopressin nöronlarında hiçbir etki 

görülmemiştir (85). Bu bulgulara paralel olarak, yapılan başka çalışmalarda i.c.v. CART 

uygulamasının plazma kortikosteron ve oksitosin seviyelerini yükselttiği, ama plazma 

vazopressin seviyeleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığı bulunmuştur. PVN’deki oksitosin 

nöronlarının çoğunluğunun omurilikteki preganglionik sempatik nöronlara akson 

gönderdiği göz önüne alındığında, bu uygulamanın sempatik aktivasyonu arttırdığı 

düşünülmektedir.  
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CART peptidinin başka hormonların düzenlenmesinde de rol oynadığı 

gösterilmiştir. Yapılan bir araştırmada, santral ve periferik CART uygulamasının 

büyüme hormonu salınımını uyardığı tespit edilmiştir (77). Bu durum büyüme hormonu 

serbestletici hormonun arkuat çekirdeğinde yerleşim göstermesi ile ya da i.c.v. CART 

uygulamasının büyüme hormonu salınımını etkileyen noradrenerjik innervasyona sahip 

traktus solitarius çekirdeğinde c-fos aktivitesi indükleyebilme potansiyeli ile 

açıklanmaktadır. İn vitro bir çalışmada ise, hücre kültürüne uygulanan CART peptidinin 

lüteinizan hormon salınımını inhibe ettiği gösterilmiştir (7).     

 

2.5. CART ve Stres 
CART ekspresyonu gösteren alanlar içersinde stres ile ilgili beyin bölgeleri de yer 

alır. Bu bölgeler amigdalanın santral çekirdeği, stria terminalisin bed nukleusu, 

hipokampüsun CA1 alanı, subikulum, rafe çekirdeği, lokus serüleus, hipotalamusun 

paraventriküler ve periventriküler çekirdekleri ve arkuat çekirdeğidir. CART peptidi 

immunreaktivitesi gösteren bu bölgeler, aynı zamanda kortikotropin serbestletici faktör 

(CRF) içeren nöronların aktive edildiği ve CRF salınımının düzenlendiği alanlardır 

(27,46).  

Glükokortikoidler ve noradrenalin, stres yaratan uyaran karşısında organizmanın 

homeostazise geri dönebilmesi için gerekli fizyolojik ve davranışsal cevapların 

düzenlenmesinden sorumludurlar. Bir stressör karşısında hipotalamusun paraventriküler 

çekirdeğinden (PVN) salgılanan CRF, portal sirkülasyon yolu ile hipofiz bezine 

gitmekte ve adrenokortikotropik hormonun (ACTH) ön hipofiz bezinden salgılanmasını 

tetiklemektedir. ACTH ise böbreküstü bezlerinden glükokortikoid salgılanmasını 

indükler. Bu sistem stressöre karşı nöroendokrin cevabın oluşturulduğu en önemli 

platform olan hipotalamo-hipofizer-adrenal akstır (HPA). CART peptidi, HPA 

sisteminin her üç basamağında da bulunmaktadır ve bu sistemle çift yönlü bir etkileşim 

içersindedir (5,89).   

Hipotalamik CART mRNA’sının ve peptidinin glükokortikoidler tarafından 

düzenlendiği gösterilmiştir. Her ne kadar CART’ın promotör bölgesinde glükokortikoid 

bağlanma bölgesinin varlığı konusunda fikir birliği olmasa da, glükokortikoidlerin 

CART peptidini dolaylı olarak etkilediği düşünülmektedir (36,86).  
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Ön hipofiz bezi kültür hücrelerine uygulanan CRF sonucunda, CART 

ekspresyonunun anlamlı ölçüde arttığı gözlenmiştir. Başka bir çalışmada ise, 

intraperitonal CRF uygulamasının ACTH ile beraber serum CART seviyelerini 

yükselttiği bulunmuştur. Diğer yandan, i.c.v. CART 55-102 uygulaması sonucunda 

PVN’de CRF nöronlarında yüksek düzeyde c-fos aktivasyonu gösterilmiştir. Başka bir 

araştırmada ise, i.c.v. CART uygulamasının plazma ACTH ve kortikosteron seviyelerini 

yükselttiği tespit edilmiştir. Ancak, CART peptidinin periferik enjeksiyonu bu etkiye 

yol açmamıştır (5,27,74,76).  

Adrenalektomi yöntemi kullanılan bir çalışmada, CART 55-102 peptidinin sıçan 

kanında azaldığı, ama bu durumun kortikosteron takviyesi ile tersine döndürülebildiği 

bulunmuştur (27). Başka bir araştırmada ise, adrenalektomi uygulamasının CART 

mRNA’sını arkuat ve paraventriküler çekirdeklerde azalttığı gösterilmiş ve durum yine 

kortikosteron takviyesi ile düzeltilmiştir (46). Adrenalektomi prosedürünün aynı 

zamanda leptin seviyelerini de azalttığı gösterilmiş ve CART peptidi düzenleyicisi 

olarak bilinen leptinin adipoz dokudaki sentezinde ve sekresyonunda 

glükokortikoidlerin rol oynadığı tespit edilmiştir (6). Buradan hareketle, 

kortikosteronun leptin seviyelerini etkileyerek CART peptidini modüle ettiği 

düşünülmektedir.  

CART peptidi ve stres arasındaki dinamik ilişkiyi incelemek üzere değişik stres 

paradigmaları kullanılmıştır. Bunların içersinden Porsolt Zorunlu Yüzme Testi 

paradigmasında, erkek sıçanlarda CART ekspresyonunun hipotalamus ve amigdala 

bölgelerinde yükseldiği, dişi sıçanlarda ise peptid ekspresyonunun amigdalada düştüğü 

bulunmuştur. Hipokampüsteki CART ekspresyonu ise, her iki cinste de bu stres 

paradigmasından etkilenmemiştir (5,27,46).  

İntraperitonal lipopolisakarid enjeksiyonu ile oluşturulan enflamatuar stres 

paradigmasında, hipotalamustaki CART mRNA seviyelerinin sıçanlarda arttığı 

gösterilmiştir. Kronik soğuk stres paradigması kullanılan bir çalışmada ise, CART 

mRNA seviyelerinin arkuat çekirdeğinde yükseldiği, ancak PVN’de anlamlı bir 

değişiklik oluşturmadığı gözlenmiştir. 

CART peptidinin aynı zamanda organizmanın stres cevabı esnasında sempatik 

aktivasyonda da etkin rol oynadığı gösterilmiştir. İ.c.v. CART 55-102 ve CART 61-102 

enjeksiyonları sonucunda, ortalama arteriyal basıncın, plazma epinefrin ve glükoz 

seviyelerinin ve renal sempatik aktivitenin yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca CART 
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peptidinin, glutamatın spinal sempatik aktivite üzerindeki tetikleyici etkisini arttırdığı 

bulunmuştur.  

Yapılan akut ve kronik stres araştırmalarında ise, CART mRNA’sının 

amigdalanın santral çekirdeğinde sadece akut stres tarafından indüklendiği, 

hipokampüsteki dentat girus bölgesinde ise sadece kronik stres tarafından indüklendiği 

ortaya konulmuştur (36). Adrenalektomi uygulandığı zaman, CART ekspresyonu 

sadece dentat girusta azalma göstermiştir. Bu etki ne mineralkortikoid ne de 

glükokortikoid agonisti ile bloke edilebilmiştir. Sadece kortikosteronun anlamlı ölçüde 

etkinlik gösterdiği bulunmuştur.                    

 

2.6. CART ve Genel Emosyonel Aktivite 
        Emosyon kelimesi Latincede ‘harekete geçirme’ anlamındaki e-moveo fiilinden 

kaynaklanmaktadır. Bireysel deneyimlere göre çeşitlilik göstermesinden ötürü 

emosyonun tanımında net bir fikirbirliği sağlanamamıştır. Emosyon iç ve dış 

uyaranlarla ortaya çıkan beden, davranış ve bilinç düzeyinde kendini gösteren psişik 

aktivite ve oluşturduğu durum olarak tanımlanmaktadır (15). Bu bağlamda 

emosyonların incelenmesi üç ayrı düzeyde yapılmaktadır. Bu seviyeler öznel yaşantı 

(deneyim), duygusal davranış ve duygusal yaşantı süresince oluşan fizyolojik olaylardır. 

Emosyonları açıklamaya çalışan değişik kuramlar bulunmaktadır (3,26,42,88). 

        James-Lang Kuramı:  James-Lang kuramı 19. yüzyılda William James ve Carl 

Lang tarafından ortaya konulmuştur. Bu kurama göre, insan bedeni çevrenin belirli 

özelliklerine tepkide bulunur ve bu tepkilere cevap olarak otonom sinir sistemi 

fizyolojik süreçler oluşturur. Bu fizyolojik değişiklikler farkına varıldığı zaman 

emosyonlar ortaya çıkar.  

        Cannon-Bard Kuramı: Cannon-Bard kuramı Walter Cannon ve Philip Bard 

tarafından ortaya konulmuştur. Bu kuram hipotalamus ve işlevleri ekseninde 

geliştirilmiştir. Kurama göre çevrede bulunan bir uyaran hipotalamusu etkileyince, 

hipotalamus aynı anda hem fizyolojik değişimleri tetikleyerek sinir sistemini uyarır, 

hem de neokortekse sinyaller göndererek emosyonların farkına varmamızı sağlar. Bu 

yaklaşım emosyonların otonomik sinir sistemi cevaplarından önce oluştuğunu vurgular.  

         Bilişsel Kuram: Bilişsel kuram Stanley Schachter ve Jerome Singer tarafından 

ortaya konulmuştur. Bu kurama göre, bedenimizde oluşan fizyolojik değişikliklerle 
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çevremizdeki uyaranları algılama ve anlamlandırma süreçleri arasında sürekli bir 

etkileşim bulunmaktadır. Bu bağlamda çevreyi algılama ve anlamlandırma 

paternlerimizi biçimlendiren kognitif süreçler, emosyonlara isim verilmesinde ve 

emosyonların yaşantılanmasında önemli rol oynar.  

         Sosyobiyolojik Kuram:  Charles Darwin’in görüşleri etrafında şekillenmiş olan bu 

kuram, insanın sosyal davranışının doğal bir seçim sürecinden geçerek (doğal 

seleksiyon) bugünkü biçimini kazandığını varsayar. Bu yaklaşım emosyonların nasıl 

oluştuğu ve fizyolojik temeli hakkında fikir vermemekle beraber, emosyonların 

evrimsel süreçte neden devam ettiğini ve insan yaşamında ne gibi işlevleri olduğunu 

açıklamaya çalışır. Bu kurama göre, emosyonlar insanoğlunun içinde bulunduğu ortama 

uyum sağlama ve adaptasyon süreçlerinde etkin rol oynar. Sosyobiyologlara göre 

kızgınlık başkalarının saldırganlığına karşı bizi korur. Mutluluk insanları birbirine 

yaklaştırır ve eşleşme davranışını kolaylaştırarak türün devamını sağlar. Keder ise 

ağlama davranışına yol açarak, başkalarının bize yardım etmesini sağlar.  

          Nörobilimsel Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, emosyonel yaşantı ve emosyonların 

ifadesinde rol alan beyin yapısı ‘sınır’ anlamına gelen limbik sistemdir. Limbik sistem 

üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar beynin medyal yüzünde tüm memelilerde görülen, 

neokorteksin altında kalan ve filogenetik olarak daha eski bir yapı olan limbik korteks, 

limbik korteksle beraber iş gören ilgili subkortikal yapılar ve limbik yapıları birbirlerine 

ve MSS’nin diğer bölgelerine bağlayan afferent ve efferent liflerdir (25,30).  

          Nörobilimsel yaklaşıma göre, 1930’larda James Papez’in emosyonların oluşum 

mekanizması hakkında ileri sürmüş olduğu hipotez bugün hala geçerliliğini 

korumaktadır. Bu hipoteze göre, emosyonlar beynin kognitif işlevleri olarak 

adlandırdığımız bilinç ve düşünce sistemlerine ulaşır ve bilişsel süreçlerimizi etkiler. 

Aynı zamanda bilinç ve düşünce sistemleri de emosyonların düzenlenmesinde etkin rol 

oynarlar. Bu bağlamda, kognitif işlevlerimizden sorumlu prefrontal korteks yapıları ile 

emosyonların oluşum ve ifadesinden sorumlu limbik yapılar arasında bilateral etkileşim 

bulunmaktadır.  

          Prefrontal kortekste başlayan bir aktivite orbitofrontal korteks aracılığı ile 

singulat kortekse taşınır. Buradan hipokampüse geçer. Forniks aracılığı ile hipokampüs 

hipotalamusa bağlanır. Hipotalamus ise otonom sinir sistemini ve endokrin sistemini 

kontrol eder. Dolayısı ile emosyonların somatizasyon süreçlerinden de sorumludur. 

Hipotalamusun mamiller cisimleri ise, mamillotalamik yolak aracılığı ile talamusun ön 
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çekirdeklerine bağlanır. Talamusun ön çekirdekleri de singulat korteks ile, singulat 

korteks de hipokampüs ile bağlantı kurar. Bu nöron şebekesi Papez’in Kapalı Devresi 

olarak adlandırılır. Bu devrenin uyarılması sonucunda, emosyonların yaşantılanması ve 

ifadesi uyaran ortadan kalksa bile uzun süre devam eder (29,56). 

          İlerleyen yıllarda septal çekirdek, orbitofrontal korteks ve amigdala çekirdekleri 

de limbik sistem kavramının içine alınmıştır. Araştırmacılara göre limbik sistemin 

gelişmesi sonucunda memeliler, beyin sapı kaynaklı stereotipik davranışlardan 

bağımsız, emosyonları yaşantılama ve ifade etme özgürlüğü kazanmışlardır. Amerikalı 

fizyolog Mc Lean, emosyonların oluşmasında en önemli parçanın amigdala çekirdekleri 

olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde bu alanla ilgili yapılan çalışmalar amigdalanın 

bazolateral, kortikomedyal ve santral çekirdekleri üzerinde yoğunlaşmıştır (52).      

         Charles Darwin, insanoğlunun korku ve anksiyete reaksiyonlarının evrimsel 

öncülleri olarak diğer türlerin savunma için kullandığı davranış paternlerini göstermiştir 

(50,61). Memelilerdeki savunmacı davranış, canlının zarar görme olasılığını azaltmaya 

yönelik davranışlar olarak tanımlanmıştır (10). Bu görüşe dayanarak, fenomenolojik 

açıdan hayvanlardaki korku benzeri tepkiler, insanlardaki anksiyete ile ilişkili 

davranışlarla benzer tutulmaktadır. Bu yaklaşım hayvan modelleri için geçerlilik 

değerini oluşturur (face validity). İnsan ve hayvan davranışlarının homolog olduğu yani 

ortak esansiyelleri  paylaştıkları varsayılır. Örneğin stres hem hayvanda hem de insanda 

anksiyete benzeri davranışları indükler ve bu bağlamda benzer etiyolojiden söz 

edilebilir (construct validity) (13,63).   

         Hayvanların içsel veya dışsal açıdan insanda anksiyete yaratacak potansiyele sahip 

uyaranlara maruz bırakılması, davranış testlerinin temelini oluşturur. Davranış testleri 

iki gruba ayrılır. Bunlar spontan davranış testleri (Unconditioned) ve koşullu uyaran 

içeren davranış testleridir (Conditioned) (24,65).  

         Bu davranış testleri arasında etolojik yaklaşıma uygun ekolojik geçerliliği yüksek 

olanlar, Açık Alan Testi ve Yükseltilmiş Artı Testi’dir. Hayvan davranışlarını evrimsel 

açıdan inceleyen bilim dalı olan Etoloji, insan ve hayvan davranışları arasında uygun bir 

analoji oluşturabilmek amacı ile hayvan modellerinde deneğin gösterdiği davranış 

paternlerinin evrimsel gelişim açısından bağlam, işlev ve adaptasyon düzeylerinde 

uygunluğunu araştırır (10,61). 

         Evrimsel kurama göre, hayvanlar filogenetik olarak doğal seleksiyon sonucunda 

belirli uyaranlara karşı korku ya da anksiyete benzeri cevap davranışlar oluştururlar. 
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Fare ve sıçan için tanıdık olmayan açık bir alan içersinde olmak, yüksek bir alana veya 

aşırı aydınlık bir ortama maruz bırakılmak bu uyaranlara örnek olarak gösterilebilir. Bu 

bağlamda Açık Alan Testi ve Yükseltilmiş Artı Testi, bilinmedik tehlike potansiyeli 

barındıran alanlarda, hayatta kalma olasılığını arttırmaya yönelik savunmacı davranış 

paternleri geliştiren hayvanda, keşif (eksplorasyon) odaklı davranışlar ile anksiyete 

arasındaki dinamik ilişkiyi araştırmayı hedefler. Bu testlerde hayvanlar doğuştan 

getirdikleri anksiyete seviyeleri ile spontan bir şekilde davranış gösterirler (trait 

anxiety). Halbuki, durum anksiyetesi (state anxiety) o an yüz yüze gelinen bir tehdit 

veya tehlike karşısında yaşanan emosyonel aktivite sonucunda davranışlarda ortaya 

çıkar (13,45). 

         CART peptidi ile anksiyete arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırma, 2000 

yılında sıçanlar üzerinde yapılmıştır (40). Açık Alan ve Yükseltilmiş Artı Testi davranış 

düzeneklerinin kullanıldığı bu çalışmada, i.c.v. CART 89-103 fragmanı uygulaması 

sonucunda lokomotor aktivitede anlamlı bir değişikliğin olmadığı, ancak anksiyete 

benzeri davranışların arttığı gösterilmiştir. Yükseltilmiş Artı Testi kullanılan başka bir 

çalışmada ise, i.c.v. CART 55-102 uygulaması sonucunda anksiyete benzeri 

davranışların arttığı bulunmuştur (2). CART 55-102 ve CART 62-102 fragmanları ile 

Yükseltilmiş Artı Testi ve Sosyal İnteraksiyon Testi düzeneklerinin kullanıldığı bir 

araştırmada ise, anksiyojenik etkiler her iki test düzeneğinde sadece CART 55-102 

fragmanının i.c.v. uygulanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca diazepam ve 

buspiron gibi anksiyolitik drogların bu etkileri azalttığı da gösterilmiştir (11).             

         Son yıllarda yapılan bir çalışmada ise, bir İtalyan ailesinde CART geni üzerinde 

mutasyon tespit edilmiştir (18). Bu mutasyon sonucunda proCART’ın 34. amino asit 

bölgesinde lösinin yerini fenilalaninin alması, üç jenerasyon boyunca ailenin erken 

yaşlarda başlayan ciddi bir obezite sorunu ile karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. 

Uygulanan test ölçekleri sonucunda, aynı kilodaki kontrol grubuna oranla CART geni 

mutasyonuna sahip ailenin üyelerinde daha yüksek anksiyete ve depresyon skorları elde 

edilmiştir.                   
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Deney Hayvanlarının Seçimi ve Beslenmesi 
Araştırmada ağırlıkları 250-300 gr arasında değişen Wistar albino türü erkek 

sıçanlar kullanıldı. Menstrüal siklus boyunca meydana gelen hormonal değişikliklerden 

ötürü dişi sıçanlar tercih edilmedi. Özellikle östrojen hormonu seviyesindeki artış dişi 

sıçanlarda genel emosyonel aktiviteyi etkilemekte ve davranış paternlerinde 

değişkenliğe neden olmaktadır (61). 

Sıçanlar standart laboratuar koşullarında 12 saat karanlık 12 saat aydınlıkta ve  

20-22ºC oda sıcaklığında tutuldular. 46×31×18 ebatlarında standart sıçan kafeslerinde 

barındılar. Standart pelet yem ve musluk suyu ile ad libitum beslendiler.  

Sıçanlar davranış testleri uygulaması başlayıncaya kadar araştırmacının çıplak el 

temasına alıştırıldı. Buradaki amaç test sırasında temastan kaynaklanabilecek 

huzursuzluğun en aza indirgenmesini sağlamaktı.  Araştırmada deney hayvanları üç 

gruba ayrıldı: 

1. Kontrol grubu: Herhangi bir cerrahi girişim ve madde enjeksiyonu yapılmayan 

grup (n=9). 

2. Sham grubu: İntraserebroventriküler (i.c.v.) kanül takılan ve 5µl fosfat tamponlu 

serum fizyolojik uygulanan grup (n=9).  

3. İ.c.v. CART grubu: 0.5µg / 5µl i.c.v. CART uygulanan grup (n=9). 

Sham grubu oluşturulmasındaki hedef, i.c.v. CART uygulaması sonucunda ortaya çıkan 

davranış değişikliklerinin CART maddesine özgü olup olmadığının araştırılmasıdır. Sol 

lateral ventriküle uygulanan CART ile aynı miktardaki fosfat tamponlu serum 

fizyolojiğin benzer davranışsal yanıtlara yol açıp açmadığı incelenmiştir. Ayrıca 

yapılmış olan cerrahi girişimin kontrol grubundaki sıçanlar ile karşılaştırıldığında, 

davranış değişikliklerine neden olup olmadığı da test edilmiştir.  
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3.2. Anestezi ve Ameliyat Teknikleri 

3.2.1. Anestezi 
Araştırmada deney hayvanlarının anestezisi kilogram başına 50 mg ketaminin 

(ketaminhidroklorür 50 mg/ml; Ketalar, PFIZER) intraperitonal enjeksiyonu ile 

sağlanmıştır. Anestezinin derinliği doğrulma refleksinin kaybı ve hayvanın ağrılı 

uyarana vokalizasyon yanıtı verip vermediğine bakılarak anlaşılan ağrı duyusunun 

ortadan kalkması ile kontrol edildi (32). 

3.2.2. Kronik intraserebroventriküler (i.c.v.) kanül takılması 
Kronik i.c.v. kanül takılması stereotaksik yöntem ile gerçekleştirildi. Bu işlem 

için stereotaksi aleti (STOELTING CO. STELLAR CAT. NO. 51400) kullanıldı. 

Anestezi edilen sıçanların kafa derilerindeki tüyler tıraşlandı. Sıçanın kafası stereotaksi 

aletine dış kulak yolundan (interaural line) sabitlendi. Üst çene dişleri bar’a (upper 

incisor bar) takılarak sıkıştırıldı. Kafası sabitlenen sıçanların tıraşlı bölgesi antiseptik bir 

solüsyon olan biokadin ile silindi. Deri, gözler hizasından enseye kadar bisturi ile 

kesildi. Periost bisturi yardımı ile kafatasındaki bregma ve lambda noktaları açığa 

çıkarıldı.  

Stereotaksi aletinin dorsoventral yönlerde hareket edebilen parçasına takılan 

kanül (Acute Guide Cannula C-313 GA) yardımı ile bregma ve lambda yükseklikleri 

ölçüldü. Bu iki nokta arasındaki yükseklik farklılıkları bar (upper incisor bar) 

kullanılarak giderildi. Kanül ucu bregma noktasına getirildi. Stereotaksi atlasından 

alınan ve sol lateral ventriküle uyan koordinatlara (Anteriyor-Posteriyor-1 mm, lateral-

1.5 mm, dorsoventral-3.5 mm) göre kafatası üzerinde delik açılacak nokta belirlendi. 

Atlastan alınan koordinatların özelliği bu koordinatlarda beynin lateral ventriküllerinin 

en geniş alan ile gösterilmeleridir (62).  

Koordinatları belirlenmiş noktada dişçi turu ile duraya zarar görmeyecek şekilde 

kafatasına delik açıldı. Kanül duraya değdirilerek, dorsoventral derinlik ölçüldü ve 

kumpastan okunan değer kaydedildi. Kanülün sağlamlaştırılması amacı ile kafatasına 

iki vida (Stainless Steel Mounting Screws 0.80×3/32) takıldı. Kanül duradan itibaren 

atlastan alınan dorsoventral derinliğe (duradan itibaren 3.5 mm) getirilerek, lateral 

ventrikül içersine yerleştirildi. Kanülü sabitlemek için akrilik çimento (Denture material 

liquid, VERTEX + Denture material powder, VERTEX) kullanıldı. Bu işlemde akrilik 

pudra ve soğuk likid bir cam üzerinde karıştırıldı. Akıcı bir kıvam halini alan madde, 
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kanülün bir kısmı ve vidalar içinde kalacak şekilde kafatası üzerine sıvandı. Akrilik 

çimento kuruyup sertleştikten sonra sıçanların başta kesilmiş olan kafa derisi cerrahi 

iplik (4-0 clear monofilament polyglyconate, MAXON) ile kanül ucu dışarıda kalacak 

şekilde dikildi. Kanül kapağı (Dummy Nylon Cannula C-313 DCN/SPC) kanülün deri 

dışında kalan ağzına yerleştirildi. Kronik kanülasyon işlemleri tamamlanan sıçanlar 

cerrahi girişimden bir hafta sonra deneylere alındı. Deneylere başlanmadan önce kanül 

kapağı, internal kısmı bulunmayan kapak (Dust Cup 303 DC) ile değiştirildi.  

3.2.3. İ.c.v. CART ve serum fizyolojik uygulanması  
          Enjeksiyonlar 10µl’lik Hamilton enjektörünün ucuna takılı polietilen tüpe bağlı 

internal kanül (Single Internal Cannula C-313 I/SPC) aracılığı ile yapıldı. Sol lateral 

ventriküle CART 55-102 fragmanı (C-6102, SIGMA) ve fosfat tamponlu serum 

fizyolojik enjeksiyonları sıçanın kafasında bulunan kanülün kapağı açıldıktan sonra 15 

saniyede 1µl gidecek şekilde gerçekleştirildi. 

           Deneylere enjeksiyonlardan 15 dakika sonra başlandı. Tüm deneyler 

tamamlandıktan sonra enjeksiyonların ventrikül içine doğru yapılıp yapılmadığını teyit 

etmek üzere sol lateral ventriküle metilen mavisi verildi. 

3.3. Deney Gruplarına Uygulanan Testler 
1. Açık Alan Testi 

2. Yükseltilmiş Artı Testi 

3. Porsolt Zorunlu Yüzme Testi 

24 saat ara ile uygulanan testler video kamera ile kayıt edilip, daha sonra tekrar 

izlenerek değerlendirilmiştir. 

3.3.1. Açık Alan Testi 
          Açık Alan Testi, yan duvarları 90x90 cm, yüksekliği 30 cm olan 64 eşit kareye 

bölünmüş üstü açık tahta bir kutuda gerçekleştirildi. Sıçanların çevreyi araştırmaları 

(dolaşılan kare sayısı), immobilizasyon (donup kalma) süresi ve şahlanma sayısı 6 

dakika boyunca takip edildi.  

           Çevreyi araştırma (eksplorasyon), 64 eşit parçaya bölünmüş alanda deney 

hayvanının içinden geçtiği karelerin test boyunca sayılması ile belirlendi. Dolaşılan kare 

sayısı çevreyi araştırıcılığın ölçüsü olarak değerlendirildi.  
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          İmmobilizasyon, sıçanın hiçbir hareket yapmadan donup kaldığı ve çevresi ile 

ilişkisini kestiği durumdur.  

          Şahlanma, sıçanların ön pençelerini kaldırıp, arka bacakları üzerinde durdukları 

pozisyondur. Çevreyi araştırmanın göstergesi olarak değerlendirilir.  

           Dolaşılan kare sayısındaki azalma, immobilizasyon süresindeki uzama ve 

şahlanma sayısındaki azalma anksiyete göstergesi olarak kabul edilmektedir (24,31,63). 

 

3.3.2. Yükseltilmiş Artı Testi 
          Yükseltilmiş Artı Testi, yerden 50 cm yükseklikte artı şeklinde, 50x10 cm 

ölçülerinde iki açık iki kapalı koldan oluşan deney düzeneğinde gerçekleştirildi. 

           Sıçanların açık ve kapalı kollara giriş sayısı, girdikleri kollarda kalma süreleri ve 

kapalı kollardaki şahlanma sayıları 5 dakika boyunca takip edildi.  

           Açık kola giriş sayısındaki azalma, açık kolda kalma süresindeki kısalma, kapalı 

kola giriş sayısındaki azalma ile kapalı kolda kalma süresindeki uzama ve kapalı 

koldaki şahlanma sayısındaki azalma anksiyete göstergesi olarak kabul edilmektedir 

(10,45,65).  

 

3.3.3. Porsolt Zorunlu Yüzme Testi 

          Porsolt Zorunlu Yüzme Testi, 30 cm çapında 50 cm yüksekliğinde pleksiglas 

malzemeden yapılmış silindirik bir kaba 15 cm yüksekliğe kadar 25ºC ısıda su 

doldurularak gerçekleştirildi. Sıçanlar 24 saat ara ile iki kez kaba konuldu ve 10 dakika 

boyunca takip edildi.  

           Emosyonel öğrenme ve bellek modeli olarak kullanılan bu testte, ilk kez suya 

konulan deney hayvanı ortamdan kurtulmak için çabalar ve özellikle deney süresinin 

sonlarına doğru immobil kalmaya başlar. Test 24 saat sonra tekrar edildiği zaman, 

öğrenilmiş çaresizliğe giren deney hayvanının çabalama süresi kısalırken, immobil 

kalma süresi uzar.  

            Çabalama süresi sıçanın sıçrayarak kurtulmaya çalıştığı ve dalarak su altında 

çıkış aramakla geçirdiği zamandır. İmmobilizasyon süresi ise, sıçanın kulakları dahil su 

altında hareketsiz kalarak geçirdiği süredir.  
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            İlk 5 dakika immobil kalma süresi, toplam immobilizasyon süresi, ilk 5 dakika 

çabalama süresi ve toplam çabalama süresi değerlendirme parametreleri olarak kabul 

edilmektedir (8,54,58). 

 

3.4. İstatistiksel Analiz 

       İstatistiksel değerlendirme SPSS (Versiyon 13.0) hazır istatistik programı 

kullanılarak yapıldı. Açık Alan Testi ve Yükseltilmiş Artı Testi sonuçları One Way 

Anova varyans analizi, post hoc test olarak Tukey HSD testi; Porsolt Zorunlu Yüzme 

Testi sonuçlarının grup içindeki değişimleri ise, Wilcoxon Eşleştirilmiş iki örnek testi 

uygulanarak değerlendirildi (28). 

        Varyans analizi ile gruplar arasında farklılık olup olmadığı sınandı. Eğer farklılık 

mevcut ise, bu farklılıkların post hoc testlerinden Tukey testi ile hangi gruplar arasında 

olduğu tespit edildi.  

         Olasılık düzeyi alt sınırı p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.     
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4. BULGULAR 

4.1. Açık Alan Testi Değerlendirmeleri 
 Açık Alan Testi’nden elde edilen immobilizasyon süresi (İMM), dolaşılan kare 

sayısı (DKS), şahlanma sayısı (ŞAH) değerlerinin gruplar arasındaki değişiminin 

istatistiksel olarak incelenmesi ve Ortalama (M) ± Standart hata (SE) değerleri. 

4.1.1. İmmobilizasyon Süresi 

Tablo 4-1:  Deney gruplarında immobilizasyon süresi (sn), M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n İMM (sn) 

KONTROL 9 22 ± 5,13 

SHAM 9 31,33 ± 11,70 

CART (0,5 µg) 8 241,50 ± 33,50 
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Şekil 4-1: İmmobilizasyon sürelerinin deney grupları arasındaki değişimi. (Kontrol gruba göre 
anlamlılık *, Sham gruba göre anlamlılık #. (***, ###p<0,001) 
 

Kontrol ve Sham grubu değerleri CART grubu değerleri ile karşılaştırıldığında, 

CART grubunun immobilizasyon sürelerinde anlamlı bir uzama olduğu gözlenmiştir 

(p<0,001).  
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4.1.2. Dolaşılan Kare Sayısı 

Tablo 4-2: Deney gruplarında dolaşılan kare sayısı (N), M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n DKS (N) 

KONTROL 9 79,89 ± 13,95 

SHAM 9 78,78 ± 13,46 

CART (0,5 µg) 8 33,50 ± 7,60 
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Şekil 4-2: Dolaşılan kare sayısının deney grupları arasındaki değişimi.  (Kontrol gruba göre 
anlamlılık *, Sham gruba göre anlamlılık #. (*, #p<0,05) 
 

Kontrol ve Sham grubu değerleri CART grubu değerleri ile karşılaştırıldığında, 

CART grubunun dolaştığı kare sayılarında anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür 

(p<0,05).  
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4.1.3. Şahlanma Sayısı 

Tablo 4-3: Deney gruplarında şahlanma sayısı (N), M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n ŞAH (N) 

KONTROL 9 23 ± 2,13 

SHAM 9 28,22 ± 4,01 

CART (0,5 µg) 8 3,50 ± 1,99 
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Şekil 4-3: Şahlanma sayısının deney grupları arasındaki değişimi.  (Kontrol gruba göre anlamlılık 
*, Sham gruba göre anlamlılık #. (***, ###p<0,001) 
 

Kontrol ve Sham grubu değerleri CART grubu değerleri ile karşılaştırıldığında, 

CART grubunun şahlanma sayısında anlamlı bir azalma olduğu bulunmuştur (p<0,001).  
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4.2.  Yükseltilmiş Artı Testi Değerlendirmeleri 
Yükseltilmiş Artı Testi’nden elde edilen açık kolda immobilizasyon süresi 

(AKİMM), kapalı kolda immobilizasyon süresi (KKİMM), açık kolda kalma süresi 

(AKKS), kapalı kolda kalma süresi (KKKS), açık kolda şahlanma sayısı (AKŞ), kapalı 

kolda şahlanma sayısı (KKŞ), açık kola giriş sayısı (AKG), kapalı kola giriş sayısı 

(KKG) değerlerinin gruplar arasındaki değişiminin istatistiksel olarak incelenmesi. 

4.2.1. Kollardaki İmmobilizasyon Süreleri 

Tablo 4-4: Deney gruplarında açık kolda immobilizasyon süresi (sn) ve kapalı kolda 
immobilizasyon süresi (sn), M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n AKİMM (sn) KKİMM (sn) 

KONTROL 9 0,00 ± 0,00   7,78 ± 2,03 

SHAM 9 0,33 ± 0,33 13,22 ± 3,37 

CART (0,5µg) 7 29,43 ± 22,71   87,43 ± 16,17 
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Şekil 4-4: Açık kolda immobilizasyon süresi ve kapalı kolda immobilizasyon süresinin 
deney grupları arasındaki değişimi. (Kontrol gruba göre anlamlılık *, Sham gruba göre anlamlılık #. (***, 
###p<0,001) 
 

Açık kolda immobilizasyon süreleri açısından gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.  

Kapalı kolda immobilizasyon süreleri incelendiğinde, Kontrol ve Sham 

gruplarına oranla CART grubunda anlamlı bir artış gözlenmiştir (p<0,001).  
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4.2.2. Kollarda Kalma Süreleri 

Tablo 4-5: Deney gruplarında açık kolda kalma süresi (sn) ve kapalı kolda kalma süresi 
(sn), M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n AKKS (sn) KKKS (sn) 

KONTROL 9   6,22 ± 6,22 293,78 ± 6,22 

SHAM 9 23,33 ± 7,52 276,57 ± 7,52 

CART (0,5µg) 7   70,29 ± 40,77   229,71 ± 40,77 
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Şekil 4-5: Açık kolda kalma süresi ve kapalı kolda kalma süresinin deney grupları 
arasındaki değişimi.  
 

Açık kolda ve kapalı kolda kalma süreleri açısından gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.  
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4.2.3. Kollarda Şahlanma Sayıları 

Tablo 4-6: Deney gruplarında açık kolda şahlanma (N) ve kapalı kolda şahlanma sayıları 
(N), M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n AKŞ (N) KKŞ (N) 

KONTROL 9  0,00 ± 0,00 17 ± 1,42 

SHAM 9 0,44 ± 0,34 13,56 ± 1,48 

CART (0,5µg) 7 0,00 ± 0,00 4,57 ± 1,54 

 

YÜKSELTİLMİŞ ARTI TESTİ
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Şekil 4-6: Açık kolda şahlanma sayısı ve kapalı kolda şahlanma sayısının deney grupları 
arasındaki değişimi. (Kontrol gruba göre anlamlılık *, Sham gruba göre anlamlılık #., (***p<0,001, ##p<0,01) 
 

Açık kolda şahlanma sayıları açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. 

Kapalı kolda şahlanma sayıları açısından ise, Kontrol (p<0,001) ve Sham 

gruplarına göre (p<0,01) CART grubunda anlamlı bir azalma görülmüştür.  
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4.2.4. Kollara Giriş Sayıları 

Tablo 4-7: Deney gruplarında açık kola giriş sayısı (N) ve kapalı kola giriş sayısı (N), 
M±SE değerleri. 

DENEY GRUPLARI n AKG (N) KKG (N) 

KONTROL 9  0,33 ± 0,33 4,56 ± 0,73 

SHAM 9 1,56 ± 0,44 3,56 ± 0,96 

CART (0,5µg) 7 0,43 ± 0,20 1,71 ± 0,47 
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Şekil 4-7: Açık kola giriş sayısı ve kapalı kola giriş sayısının deney grupları arasındaki 
değişimi. 

 

Açık kola ve kapalı kola giriş sayıları açısından gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 
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4.3. Porsolt Zorunlu Yüzme Testi Değerlendirmeleri 

4.3.1. Kontrol Grubu 
Porsolt Zorunlu Yüzme Testi’nden elde edilen Kontrol grubu 1.gün (PYT I) ve 

2.gün (PYT II) ilk 5 dk immobilizasyon süresi (5-imm), toplam immobilizasyon süresi 

(T-imm), ilk 5 dk çabalama süresi (5-çaba), toplam çabalama süresi (T-çaba) 

değerlerinin grup içindeki değişiminin istatistiksel olarak incelenmesi. 

Tablo 4-8: Kontrol grubunda PYT I ve PYT II ilk 5 dk immobilizasyon süresi (sn), toplam 
immobilizasyon süresi (sn), ilk 5 dk çabalama süresi (sn), toplam çabalama süresi (sn), 
M±SE değerleri. 

KONTROL 

(n=9) 

5-imm (sn) T-imm (sn) 5-çaba (sn) T-çaba (sn) 

PYT I 83,22 ± 8,09 319,89 ± 9,24 22,89 ± 3,36 24,89 ± 3,25 

PYT II 129,33 ± 10,02 361,22 ± 14,46 11,44 ± 2,82 14,44 ± 3,83 

 

PORSOLT YÜZME TESTİ
KONTROL

**

*

**

0

100

200

300

400

İLK 5 dk İMMOBİLİZASYON TOPLAM
İMMOBİLİZASYON

     İLK 5 dk        ÇABALAMA      TOPLAM        ÇABALAMA

İm
m

ob
il

iz
as

yo
n 

sü
re

si
 (s

n)
, Ç

ab
al

am
a 

sü
re

si
(s

n)
, O

rt
al

am
a 

(M
) ±

 S
ta

nd
ar

t H
at

a 
(S

E
) 

de
ğe

rl
er

i

PYT I PYT II
 

Şekil 4-8: Kontrol grubunun PYT I ve PYT II’den elde edilen ilk 5 dk immobilizasyon 
süresi, toplam immobilizasyon süresi, ilk 5 dk çabalama süresi, toplam çabalama süresi  
grup içindeki değişimi.  (*p<0,05, **p<0,01) 
 

Kontrol grubu PYT I ve PYT II değerleri karşılaştırıldığında, ilk 5 dk (p<0,01) 

ve toplam immobilizasyon sürelerinin (p<0,05) PYT II’de anlamlı olarak uzadığı, ilk 5 

dk ve toplam çabalama sürelerinin ise kısaldığı gözlenmiştir (p<0,05). 
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4.3.2. Sham Grubu 
Porsolt Zorunlu Yüzme Testi’nden elde edilen Sham grubu PYT I ve PYT II ilk 

5 dk immobilizasyon süresi (5-imm), toplam immobilizasyon süresi (T-imm), ilk 5 dk 

çabalama süresi (5-çaba), toplam çabalama süresi (T-çaba) grup içindeki değişiminin 

istatistiksel olarak incelenmesi. 

Tablo 4-9: Sham grubunda PYT I ve PYT II ilk 5 dk immobilizasyon süresi (sn), toplam 
immobilizasyon süresi (sn), ilk 5 dk çabalama süresi (sn), toplam çabalama süresi (sn), 
M±SE değerleri. 

SHAM  (n=9) 5-imm (sn) T-imm (sn) 5-çaba (sn) T-çaba (sn) 

PYT I 70 ± 9,02 267,67 ± 21,59 22,78 ± 3,97 25 ± 4,94 

PYT II 106,78 ± 15,53 313,33 ± 27,64 9,11 ± 1,96 11,89 ± 2,84 
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Şekil 4-9: Sham grubunun PYT I ve PYT II’den elde edilen ilk 5 dk immobilizasyon 
süresi, toplam immobilizasyon süresi, ilk 5 dk çabalama süresi, toplam çabalama süresi  
grup içindeki değişimi. (* p<0,05) 

 

Sham grubu PYT I ve PYT II değerleri karşılaştırıldığında, ilk 5 dk ve toplam 

immobilizasyon sürelerinin PYT II’de anlamlı olarak uzadığı (p<0,05), ilk 5 dk ve 

toplam çabalama sürelerinin ise kısaldığı tespit edilmiştir (p<0,05). 
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4.3.3. CART Grubu 
Porsolt Zorunlu Yüzme Testi’nden elde edilen CART grubu PYT I ve PYT II ilk 

5 dk immobilizasyon süresi (5-imm), toplam immobilizasyon süresi (T-imm), ilk 5 dk 

çabalama süresi (5-çaba), toplam çabalama süresi (T-çaba) grup içindeki değişiminin 

istatistiksel olarak incelenmesi. 

Tablo 4-10: CART grubunda PYT I ve PYT II ilk 5 dk immobilizasyon süresi (sn), toplam 
immobilizasyon süresi (sn), ilk 5 dk çabalama süresi (sn), toplam çabalama süresi (sn), 
M±SE değerleri. 

CART  (n=7) 5-imm (sn) T-imm (sn) 5-çaba (sn) T-çaba (sn) 

PYT I 50 ± 6,65 201 ± 8,71 33,85 ± 4,06 44,42 ± 7,71 

PYT II 77,42 ± 15,81 238,85 ± 36,60 19 ± 3,23 22,42 ± 3,68 
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Şekil 4-10: CART grubunun PYT I ve PYT II’den elde edilen ilk 5 dk immobilizasyon 
süresi, toplam immobilizasyon süresi, ilk 5 dk çabalama süresi, toplam çabalama süresi  
grup içindeki değişimi.  (*p<0,05) 
 

CART grubu PYT I ve PYT II değerleri karşılaştırıldığında, ilk 5 dk ve toplam 

immobilizasyon süreleri açısından PYT II’de anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. İlk 5 

dk çabalama sürelerinde PYT II’de yine anlamlı bir farklılık bulunmazken, toplam 

çabalama sürelerinin anlamlı olarak kısaldığı tespit edilmiştir (p<0,05). 
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5. TARTIŞMA 

Sıçanlarda emosyonel aktiviteyi ölçmek için geliştirilen deneysel modellerin 

temelini, deney hayvanının konulduğu yeni ortamda sergilediği eksplorasyon odaklı 

davranışlar ile anksiyete arasındaki dinamik ilişki oluşturur.  Sıçanlar bu yeni ortamda 

çevreyi keşfetmeye yönelik hareketlere girişirler (eksplorasyon). Eksplorasyon 

sürecinden sonra kendilerini güvenceye almak için kuytu yerleri seçerler. Bu yeni 

ortama adaptasyon geliştirinceye kadar, aralıklı olarak kısa süreli dolaşmaya çıkarlar. 

Sıçanlarda konuldukları yeni çevreyi tanımak için dolaştıkları sürenin kısalması, etrafı 

keşfetmeye yönelik şahlanma sayılarının azalması ve hareketsiz kaldıkları sürenin 

(immobilizasyon) uzaması  anksiyete belirtisi olarak tanımlanır (10,13,24,63,73).  

İntraserebroventriküler (i.c.v.) CART uygulamasının genel emosyonel aktivite 

üzerine etkilerini inceleyen araştırmalar sınırlı sayıdadır. Açık Alan Testi ve/veya 

Yükseltilmiş Artı Testi deney modelleri kullanılarak yapılan çalışmalardan elde edilen 

bulgulara göre, CART maddesinin anksiyojenik olduğu ileri sürülmüştür (2,11,40).  

Biz de araştırmamızda i.c.v. CART uygulamasının emosyonel aktivite üzerine 

etkilerini Açık Alan Testi ve Yükseltilmiş Artı Testi deney düzeneklerini ve bunlara ek 

olarak emosyonel öğrenme ve bellek modeli olan Porsolt Zorunlu Yüzme Testi’ni 

kullanarak inceledik.  

Açık Alan Testi’nde, kontrol ve sham grupları ile karşılaştırıldığında, i.c.v. 

CART grubundaki deney hayvanlarında dolaşılan kare ve şahlanma sayıları anlamlı bir 

şekilde azalmış (Şekil 4-2, Şekil 4-3); hareketsiz kalma (immobilizasyon) süreleri ise 

uzamıştır (Şekil 4-1). 

Yükseltilmiş Artı Testi’nde ise, kontrol ve sham gruplarına göre i.c.v. CART 

grubundaki deney hayvanlarında kapalı koldaki immobilizasyon süreleri anlamlı bir 

şekilde uzamış; kapalı koldaki şahlanma sayıları ise azalmıştır (Şekil 4-4, Şekil 4-6). 

Açık ve kapalı kola giriş sayıları ile açık ve kapalı kolda kalma süreleri açısından 

kontrol, sham ve CART deney grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(Şekil 4-7, Şekil 4-5).  

Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, 2000 yılından itibaren CART peptidi ve 

genel emosyonel aktivite arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik yapılan çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkan bulgular ile örtüşmektedir. Açık Alan Testi ve Yükseltilmiş Artı 
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Testi sonuçlarını değerlendirdiğimizde, i.c.v. CART uygulamasının anksiyojenik 

etkilere yol açtığını düşünmekteyiz. 

Emosyonel öğrenme ve bellek modeli olarak kabul edilen Porsolt Zorunlu 

Yüzme Testi’nde ise, ilk kez suya konulan deney hayvanı ortamdan kurtulmak için 

çabalar ve özellikle deney süresinin sonlarına doğru immobil kalmaya başlar. Test 24 

saat sonra tekrar edildiği zaman, öğrenilmiş çaresizliğe giren deney hayvanının 

çabalama süresi kısalırken, immobil kalma süresi uzar (8,54,58). 

Uyguladığımız Zorunlu Yüzme Testi’nin ikinci gününde, kontrol ve sham 

gruplarında öğrenilmiş çaresizliğe bağlı olarak görülen immobilizasyon süreleri anlamlı 

olarak uzamış, çabalama süreleri ise kısalmıştır (Şekil 4-8, Şekil 4-9). Ancak, CART 

deney grubundaki hayvanlarda birinci gün ve ikinci gün arasında immobilizasyon 

süreleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Toplam çabalama süreleri ise, 

anlamlı olarak azalmıştır (Şekil 4-10).  

Emosyonel bir öğrenme biçimi olan öğrenilmiş çaresizlik, stres yaratan uyaran 

üzerinde kontrolün mevcut olmadığı ve stressörden kaçma olasılığının bulunmadığı 

stres paradigmalarında deney hayvanının pasif olarak savunmaya çekilip, hareketsiz 

kalma (immobilizasyon) davranış paterni oluşturması olarak tanımlanır (33).    

CART deney grubunda öğrenilmiş çaresizliğin gelişmemesi, CART peptidinin 

anksiyojenik bir madde olduğunu desteklemektedir, çünkü anksiyete emosyonel ya da 

deklaratif tüm öğrenme süreçlerine zarar verir.    

CART reseptörünün henüz bulunmamış olmasından ötürü bu peptidin hangi 

mekanizma üzerinden anksiyojenik etkiler oluşturduğu bilinmemektedir. Ancak bu 

etkilerin, CART peptidinin bütün canlılarda stres/korku/anksiyete süreçlerinden 

sorumlu olan amigdala üzerindeki doğrudan modülasyonu ya da değişik endojen 

sistemler ile etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı düşünülebilir. Bunlar CRF sistemi ve 

dopaminerjik sistemdir. 

Amigdala çekirdek grupları içersinde özellikle bazolateral çekirdek grubu 

(BLA) emosyonel öğrenme ve bellek süreçlerinde etkin rol oynar. BLA iki tip nöron 

populasyonu içerir. Bunlar büyük piramidal projeksiyon nöron topluluğu ve daha küçük 

piramidal olmayan nöron topluluğudur. BLA’nın piramidal nöronları eksitatör özelliğe 

sahiptir ve glutamatı primer nörotransmiter olarak kullanırlar. Piramidal olmayan 

nöronlar ise, GABA amino asidi, Nöropeptid Y, Vazoaktif intestinal peptid ve CART 

gibi peptid açısından zengindir. Bu nöronlar projeksiyon nöronlarının modülasyonunda 
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önemli rol oynar. BLA’nın hem piramidal hem de piramidal olmayan nöronları NMDA 

reseptörleri barındırır. BLA ayrıca GABA-A ve GABA-B reseptörleri açısından da 

zengindir. Bu bağlamda emosyonların düzenlenmesinde BLA içersindeki GABA ve 

glutamat arasındaki denge büyük önem taşır. Sıçanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, 

BLA içersindeki GABAerjik inhibisyonun bloke edilmesi sonucunda anksiyete benzeri 

davranışların ortaya çıktığı gösterilmiştir (70).  

Yükseltilmiş Artı Testi kullanılan bir araştırmada, i.c.v. CART 55-102 

uygulamasının sıçanlar üzerinde oluşturduğu anksiyojenik etkilerin diazepam verilerek 

tersine çevrildiği gösterilmiştir (11).  

Biz de çalışmamızda, i.c.v. CART 55-102 uygulamasının Açık Alan ve 

Yükseltilmiş Artı Testi deney düzeneklerinde anksiyojenik etkilere yol açtığını ve bu 

etkilere bağlı olarak Porsolt Zorunlu Yüzme Testi’nde emosyonel öğrenme ve bellek 

süreçlerinin bozulduğunu ortaya koyduk. Bu sonuçların ortaya çıkmasında, GABA-A 

reseptörleri ve/veya benzodiyazepin bağlanma bölgeleri ile etkileşim sonucunda, CART 

peptidinin BLA’da glutamerjik piramidal nöronları modüle ettiği ve anksiyojenik etkiler 

oluşturduğu düşünülebilir.  

İ.c.v. CART uygulamasının anksiyojenik etkileri, CART peptidinin BLA’da 

GABA-Glutamat dengesi üzerindeki doğrudan modülasyonu dışında, CRF ile etkileşimi 

sonucunda da dolaylı olarak ortaya çıkıyor olabilir. Yapılan çalışmalarda i.c.v. CART 

uygulamasının PVN’deki CRF nöronlarında c-fos ekspresyonunu arttırdığı 

gösterilmiştir (27,46). CRF ise serotonin ve/veya noradrenalin ile etkileşimi sonucunda 

BLA’daki GABA-Glutamat dengesini değiştirerek anksiyete süreçlerinde önemli rol 

oynuyor olabilir.  

Yükseltilmiş Artı Testi deney düzeneği kullanılan bir çalışmada, CRF1 nakavt 

farelerde açık kola giriş sayılarının arttığı ve açık kolda kalma sürelerinin uzadığı 

gösterilmiştir. Aynı test düzeneği kullanılarak CRF2 nakavt fareler üzerinde yapılan 

başka bir araştırmada ise, açık kola giriş sayılarının azaldığı ve açık kolda kalma 

sürelerinin kısaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar CRF1 reseptörünün stres ve anksiyete 

süreçlerinde, CRF2’nin ise bu süreçler ile başa çıkma stratejilerinde etkin rol oynadığını 

göstermektedir (4,9,69). 

Zorunlu Yüzme Testi paradigması kullanılan bir araştırmada ise, CRF1 

reseptörleri üzerinden dorsal rafe çekirdeği (DRN) serotonerjik nöron aktivitesinin 

inhibisyonu sonucunda, kısa süreli savunma davranış paternlerinin (çabalama); CRF2 
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reseptörleri üzerinden DRN serotonerjik sistemin aktive edilmesi sonucunda ise, uzun 

süreli pasif davranış paternlerinin (immobilizasyon) ortaya çıktığı öne sürülmüştür (33).  

DRN, CRF2 reseptörleri açısından zengin olmakla beraber, CRF1 reseptörlerini 

de barındırmaktadır. CRF’nin serotonerjik nöron aktivitesi üzerine etkileri, miktarına ve 

reseptör alt tipine göre değişiklik göstermektedir. DRN içersinde az miktardaki CRF 

konsantrasyonu inhibitör etki oluşturur. Bu etkilerin CRF1 seçici antagonisti tarafından 

tersine çevrildiği gösterilmiştir. Yüksek miktardaki CRF konsantrasyonu ise, CRF2 

reseptörlerini aktive eder ve eksitatör etki oluşturur. Bilindiği üzere CRF, CRF2’ye 

oranla CRF1 reseptör alt tipine daha yüksek bir affinite ile bağlanır. Bu bağlamda, az 

miktardaki CRF’nin CRF1’i, daha yüksek miktardaki CRF’nin her iki reseptör alt tipini 

aktive ettiği düşünülmektedir (81).  

BLA’nın DRN tarafından serotonerjik innervasyonu, emosyonel öğrenme ve 

bellek süreçlerinde önemli rol oynar. Sıçanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, 

amigdalaya uygulanan serotoninin koşullandırılmış korku (conditioned fear) öğrenme 

sürecini arttırdığı gösterilmiştir. Bu serotonerjik innervasyon, BLA’da 5HT-2A 

reseptörlerini aktive ederek, anksiyojenik etkilerin ortaya çıkmasını sağlar. 5HT-1A 

reseptörlerinin aktivasyonu ise, bu etkilerin oluşmasını baskılar (53).  

Yükseltilmiş Artı Testi kullanılan bir araştırmada, i.c.v. CART 55-102 

uygulamasının sıçanlar üzerindeki anksiyojenik etkilerinin buspiron (serotonerjik 5HT 

1A reseptörü agonisti)  verilmesi ile tersine çevrildiği gösterilmiştir (11). Biz de 

çalışmamızda Açık Alan ve Yükseltilmiş Artı Testi’nde ortaya çıkan anksiyojenik 

etkileri ve Zorunlu Yüzme Testi’nde öğrenilmiş çaresizliğin gelişmemesini, CART 

GABA etkileşimi sonucu CART’ın BLA üzerindeki doğrudan modülasyonu dışında, 

CART peptidinin CRF ile etkileşimi sonucu DRN’deki serotonerjik nöron 

aktivasyonunu modüle etmesi ve BLA’da 5HT-2A reseptörlerinin aktive olması ile de 

açıklayabiliriz.  

Emosyonel öğrenme ve bellek süreçlerinin oluşması için BLA’nın DRN 

tarafından serotonerjik innervasyonu dışında, lokus serüleus (LC) tarafından β 

adrenoseptörleri üzerinden noradrenerjik aktivasyonu da gerekmektedir (67,78). 

Yapılan bir araştırmada i.c.v. CRF uygulamasının LC’deki noradrenerjik nöron 

aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir. CRF’nin BLA’da da noradrenalin salınımını 

arttırdığı tespit edilmiştir. GABA’nın BLA’da noradrenalin seviyelerini düşürdüğü ve 

CRF’nin BLA’daki piramidal olmayan GABAerjik nöronları inhibe ederek, glutamerjik 
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piramidal nöronların eksite edilebilirliğini arttırması sonucunda noradrenalin 

seviyelerinin yükseldiği düşünülmektedir (68).  

Sıçanlar üzerinde yapılan başka bir araştırmada, CART 55-102 fragmanının 

i.c.v. uygulanması sonucunda, tıpkı CRF’de görüldüğü gibi, LC’deki noradrenerjik 

nöron aktivitesinde artış gözlenmiştir (11). Çalışmamızda uyguladığımız  Porsolt 

Zorunlu Yüzme Testi paradigmasında, CART grubundaki deney hayvanlarında 

emosyonel öğrenme ve bellek süreçlerinin bozulması, CRF-Serotonin etkileşiminden 

değil de, CRF-Noradrenalin etkileşimi üzerinden BLA’da yeterince noradrenerjik 

innervasyonun sağlanamamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu innervasyon yeterli 

miktarda olsa bile, BLA içersinde CART-CRF ve/veya CART-GABA A reseptörleri 

etkileşimi sonucunda ortaya çıkan noradrenerjik seviyeleri emosyonel öğrenme ve 

belleğin oluşması için yeterli şartı yerine getirememiş olabilir.  

CART peptidinin anksiyojenik etkileri, CART-CRF etkileşiminin yanı sıra, 

dopaminerjik sistem ile etkileşiminden de kaynaklanıyor olabilir. Dopamin BLA’ya 

LC’den gelen noradrenerjik innervasyonu modüle etme potansiyeline sahiptir. 

Dopaminerjik D2 reseptörleri presinaptik noradrenerjik nöronlar üzerinde yerleşim 

gösterirler. Bu reseptörlerin aktive edilmesi noradrenalin salınımını azaltır (59).     

Porsolt Zorunlu Yüzme Testi kullanılan bir araştırmada, HVA (Homovalinik 

asit) ve DOPAC seviyeleri ölçülerek NAc bölgesinde dopamin seviyelerinin azaldığı 

gösterilmiştir. D2 ve D3 dopamin reseptörü agonistleri kullanılan çalışmalarda ise, bu 

reseptörlerin aktivasyonu sonucunda sıçanların zorunlu yüzme testinde öğrenilmiş 

çaresizliğe girmedikleri tespit edilmiştir (72).  

VTA ve NAc bölgelerinde yaygın bir dağılım gösteren CART peptidi, VTA’da 

dopamin sentezinden sorumlu olan tirozin hidroksilaz ile ko-lokalize bir yerleşim 

içersindedir. Yapılan çalışmalarda i.c.v. CART 55-102 uygulamasının, NAc ve PVN 

alanlarında DOPAC seviyelerini yükselttiği gösterilmiştir (71,91). Bu  bulgulara 

dayanarak, CART peptidinin mezolimbik yolak üzerindeki dopaminerjik nöronları 

doğrudan veya GABA-A reseptörleri ile etkileşimi sonucunda dolaylı olarak modüle 

ettiği düşünülebilir.  

Çalışmamızdaki Açık Alan ve Yükseltilmiş Artı Testi’nde anksiyojenik etkilerin 

görülmesi ve Zorunlu Yüzme Testi paradigmasında CART deney grubundaki 

hayvanlarda emosyonel öğrenme ve bellek süreçlerinin bozulması, CART peptidinin 
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dopamin seviyelerini yükselterek, D2 reseptörleri üzerinden BLA’nın LC’den gelen 

noradrenerjik innervasyonunu azaltmasından kaynaklanıyor olabilir.  

Sonuç olarak, CART peptidinin anksiyojenik etki mekanizmasını aydınlatmak 

için reseptörünün immünohistokimyasal yöntemler ile araştırılmasının yanı sıra, 

CART’ın BLA üzerindeki doğrudan ya da CRF ve dopaminerjik sistemler ile etkileşimi 

sonucunda dolaylı olarak gösterdiği etkilerinin spesifik agonist ve antagonist 

kullanılarak hücresel düzeyde araştırılması gerekmektedir.  
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