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ÖZET 

Öztürk, E (2009). Sıçanlarda tekrarlayan açlığın ve kısıtlı beslenmenin anksiyete ve 

depresyon benzeri davranışlara etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

DETAE Sinirbilim ABD. Yüksek lisans tezi. İstanbul.  

 

Son yıllarda yeme bozukluklarında görülen artışlar ve bu bozuklukların neden olduğu 

yaşamsal tehditler araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Yeme bozuklukları ve anksiyete 

arasında ilişki olduğu gösterilmesine rağmen bu ilişkinin nedenleri bilinmemektedir. Bu 

tez çalışmasında tekrarlayan kısa süreli açlığın ve kısıtlı yem uygulamasının anksiyete 

ve depresyon benzeri davranışlara etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla 250-300 

gr ağırlığında 40 Wistar albino erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar; kontrol grubu, 

tekrarlayan açlık grubu (yedi gün boyunca bir gün aç, ardından iki gün tok şeklinde 

beslenen grup), kısıtlı yem grubu (iki hafta boyunca günde sadece iki saat normal 

yediğinin % 40 azıyla beslenen grup), kronik tekrarlayan açlık grubu (tekrarlayan açlık 

uygulamasının ardından iki hafta sınırsız beslenen ve bu protokolün üç kez tekrarlandığı 

grup) ve kronik kısıtlı yem grubu (kısıtlı yem uygulamasının ardından iki hafta sınırsız 

beslenen ve bu protokolün üç kez tekrarlandığı grup) olarak 5 gruba ayrıldı. Yeme 

protokolleri uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra anksiyete ve depresyon benzeri 

davranışları ölçen açık alan testi, yükseltilmiş artı testi ve zorunlu yüzme testi 

uygulandı. Sonuçlara Freidman uygulandıktan sonra Wilcoxon non-parametrik test 

uygulandı. Bu sonuçlara göre; kısıtlı yem uygulanan sıçanlarda anksiyolitik benzeri 

davranış değişikliğinin ortaya çıktığı, kronik kısıtlı yem uygulandığında ise bu etkinin 

ortadan kalktığı görülmüştür. Tekrarlayan açlık ve kronik uygulama gruplarında ise 

anksiyete ve depresyon benzeri davranışları gösteren anlamlı bir sonuç bulunamadı. 

 

Anahtar Kelimeler: Kısıtlı yem, tekrarlayan açlık, anksiyete, depresyon, sıçan 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 2135 
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ABSTRACT 

Ozturk, E (2009). The effects of restricted feeding and repeated fasting on anxiety and 

depression-like behaviours in rats. Istanbul University, Institute of Health Science, 

DETAE Department of Neuroscience. Master Thesis. Istanbul. 

 

In recent years because of increased number of eating disorders in human population 

and it is vital threads, researchers take an interest in this subject. Although there is a 

correlation between eating disorders and anxiety, the causes are not known. In this 

study, we aimed to research the effects of repeated fasting and restricted feeding on 

anxiety and depression like behaviour. Male Wistar albino rats weighing 250-300 g 

were used for this purpose. The rats were divided into 5 groups: control group, repeated 

fasting group (fasted for one day, then fed for two days in a week), restricted feeding 

group (40% of consumed food in daily was given for two hours a day, for two weeks), 

chronic repeated fasting group (after the repeated fasting protocol was applied, the 

group was fed ad libitum for two weeks, this protocol was applied three times), chronic 

restricted feeding group (after the restricted feeding protocol was applied, the group was 

fed ad libitum for two weeks, this protocol was applied three times). Before and after 

the feeding protocols, open field test, elevated plus-maze, forced swimming test which 

evaluate anxiety and depression like behaviour were applied. For statistical analyses 

Friedmann and Wilcoxon non-parametric tests were used. According to these results, 

restricted feeding group showed anxiety like behaviour changes. In chronic restricted 

feeding group, anxiety like behaviour disappeared. In the repeated fasting group and 

chronic groups, no significant results were found by means of anxiety and depression 

like behaviour. 

Key Words: Restricted feeding, repeated fasting, anxiety, depression, rat 

 

 

 



GĠRĠġ VE AMAÇ 

Son yıllarda yeme bozukluklarında görülen artışlar ve bu bozuklukların neden 

olduğu yaşamsal tehditler araştırıcıların ilgisini çekmektedir. Yeme bozuklukları ve 

anksiyete arasında ilişki olduğu gösterilmesine rağmen bu ilişkinin nedenleri 

bilinmemektedir.  

Bu tez çalışmasında tekrarlayan kısa süreli açlığın ve kısıtlı yem uygulamasının 

anksiyete ve depresyon benzeri davranışlara etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışmadan elde edilecek sonuçlar hem yeme davranışı ile anksiyete ve depresyon 

belirtilerinin ilişkisini anlamamıza hem de yeme bozukluğu ile tekrarlayan diyetlerin 

yeme davranışına etkisini anlamamıza yardımcı literatürdeki ilk çalışma olacaktır.  

Yeme bozukluğu olan hastalarda aynı zamanda sıklıkla anksiyete bozukluğu 

olduğu da saptanmıştır. Yeme bozukluğu olan hastaların % 70'inden fazlasında yeme 

bozukluklarının başlamasından önce en az bir anksiyete bozukluğu olduğu 

belirlenmiştir. Diğer taraftan anoreksiya nervozalı hastaların % 63’ünde ve bulimia 

nervozalı hastaların % 33’ünde yeme bozukluğundan sonra anksiyete bozukluğu 

gelişebilmektedir. Ancak yeme bozukluğu ve anksiyete belirtileri arasındaki ilişkinin 

nedenleri halen bilinmemektedir (1). Sıçanlarda yapılan çalışmalarda akut ve kronik 

yem kısıtlamasının anksiyete benzeri davranışları azalttığı gösterilmiştir. Kronik yem 

kısıtlamasına maruz kalan sıçanların anksiyolitik benzeri davranışlarının yeme 

ulaşmanın normale döndüğünde de devam ettiği gösterilmiştir. Malnutrisyon 

oluşturmayan az beslenmenin laboratuvar hayvanlarında yaşam süresini uzattığı 

bildirilmektedir (2,3). Az beslenmenin bir tipi açlıktır ve besinlerin tamamen 

kısıtlanması ile sağlanır. Ciddi açlık malnutrisyona neden olurken malnutrisyonsuz 

açlığın çeşitli hormonal ve immun koşulları değiştirdiği bildirilmiştir (4). Kısa süreli 

tekrarlayan açlığın ve belirli aralıklarla yaşanan açlığın farelerde yaşam süresini uzattığı 

saptanmıştır (5). Ayrıca diyet kısıtlaması veya tekrarlayan kısa süreli açlığın azalan 

fizyolojik işlevleri düzelttiği, neoplazmaları ve otoimmun hastalıkları önlediği veya 

şiddetini azalttığı ve çeşitli enflamatuar reaksiyonları azalttığı gösterilmiştir. Belirli 

aralıklarla yaşanan açlık sağlığı ve hastalıklara hücresel direnci artırır. Yaşamı uzatması 

yanında hem belirli aralıklarla değişen açlık hem de diyet kısıtlaması insulin ve glikoz 

düzeylerinde benzer etkilere sahiptir (6).  
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Bu bulgulara dayanılarak bu tez çalışmasında açlığın ve kısıtlı beslenmenin kısa 

ve uzun aralıklar ile tekrarlanmasının anksiyete ve depresyon benzeri davranışlara etkisi 

açık alan testi, yükseltilmiş artı labirent testi ve zorunlu yüzme testi ile incelenecektir. 
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GENEL BĠLGĠLER 

Besin alımı açlık duygusuyla başlar. Açlık, boş midedeki kasılmalar ile başlayıp 

kişiyi besin arama davranışına yöneltir. İştah ise belirli bir besinin aranmasına 

yöneliktir. Burada besinin kokusu, tadı ve görünümü önemlidir ve çoğu zaman daha 

önceden deneyimlenmiş ve öğrenilmiştir. Besin alımı çeşitli çevresel ve kültürel 

faktörler tarafından belirlenirken aynı zamanda beyindeki çeşitli bölgeler tarafından da 

denetlenir (7,8,9). 

Hızla sanayileşen modern toplumlarda besin alımı artarken fiziksel aktivitede 

azalmalar görülür. Besin alımı büyük ölçüde kognitif süreçlerden, besinin ödül olarak 

algılanmasından ve duygusal süreçlerimizden etkilenir (7,8). 

Alınan besinler temel metabolik dengenin korunması ve sürdürülmesi, kas 

hareketinin oluşması için gerekli enerjiyi sağlar. Fazla olan kısmı ise daha sonra 

kullanılmak üzere yağ olarak saklanır. Dengeyi sağlamak için nöral düzenleyici yapı 

vücuda alınan besini farkedip nöral devrelere enerji tüketimi ve besin alımıyla ilgili 

sinyaller yollar. Buna da vücut ağırlığının homeostatik düzenlenmesi denir (7,8,10). 

 

Şekil 0-1: Enerji dengesini etkileyen ana mekanizmalar ve faktörler 
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Besin alımını etkileyen en önemli periferal bileşenler tat alma sistemi, 

gastrointestinal yol, mide, pankreas, karaciğer, kas ve yağ dokudur. Bütün bu 

bileşenlerin beyinle çift taraflı iletişimi, otonom sinir sistemi ya da hormonların ve 

metabolitlerin sağladığı nöral bağlantılarla sağlanmaktadır. Beyinde ise birçok alan 

önemli olmakla birlikte besin alımının kontrolüyle ilgili en önemli üç alan hipotalamus, 

beyin sapı ve kortekstir. 

Tat alma duyularından ve gastrointestinal yoldan alınan bilgiler vagal afferent 

yolla beyin sapına gelir. Beyin sapı aynı zamanda besinin sindirilmesinde önemli bir rol 

oynar. 

Kortikolimbik sistem insanların ve hayvanların besin sağlayan çevreyle 

etkileşime geçmesini sağlar. Besin arama ve sağlama sırasında daha önceki deneyimler, 

besinin elde edilebilirliğinde önem taşırken; besinin tüketimi sırasında besinin tadı, 

kokusu, görünümü gibi faktörler de önemlidir. Besinle ilgili ödül algısı da prefrontal 

korteksin işleyişi altındadır. Prefrontal korteks vücudun içinden ve dış dünyadan duysal 

bilgileri alırken ayrıca limbik sistemden de duygusal ve bilişsel bilgileri alır. Bu bölge 

aynı zamanda motor planlama ve bu planları hayata geçirmeyle ilgili korteks 

bölgeleriyle de ilişki içerisindedir. Bütün bu bilgiler birleşerek adaptif davranış 

oluşturulur. Özellikle sağ prefrontal korteks haraplanması olan kişilerin, yaptıkları 

hareketlerin uzun süreli sonuçlarını görmezden gelerek, aşırı besin alımı davranışını 

sürdürdükleri görülmüştür (6).  

Hipotalamus, tüm periferal organlardan hormonlar ve metabolitleri ile iletilen 

bilgiler ile beyin sapındaki sinirsel yolaklarla iletilen bilgilerin birleştirilerek besin ile 

ilgili bilgilerin değerlendirildiği bir yerdir. Beslenmeyle ilgili bilgiler hipotalamusun 

kontrol ettiği diğer işlevler ile (örneğin ısı düzenlenmesi, sıvı alımı, agresyon, üreme 

gibi) ilişkili haldedir.  

Hipotalamusta besin alımını düzenleyen iki önemli merkez vardır. Bunlar lateral 

hipotalamus ve ventromedial çekirdeklerdir. Lateral hipotalamus, besin alımından 

sorumludur. Uyarılmasıyla birlikte hayvanda besin alımı görülür. Hipotalamusun 

ventromedial çekirdekleri ise lateral hipotalamusun tam tersine tokluk merkezidir. 

Uyarılmasıyla birlikte hayvanda iştah açıcı besinler bulunsa bile besin reddi görülür. 

Buna da afaji denir. Hipotalamusun lateral çekirdeklerinin haraplanmasında besin alımı 

hızla azalır ve aşırı zayıflamaya yol açar. Ventromedial çekirdeklerin haraplanması ise 



 5 

hayvanın besin alımında bir artışa neden olarak hayvanın şişmanlamasına yol açar. Bu 

nedenle lateral hipotalamus beslenme ya da açlık merkezi; ventromedial çekirdekler ise 

doyma veya tokluk merkezi olarak bilinir. Lateral hipotalamus besin alımını doğrudan 

artırmak yerine besin arama dürtüsünü uyararak çalışır. Ventromedial çekirdeklerin ise 

beslenme ile ilgili hoşnutluk duygusu vererek beslenme merkezini inhibe ettiği 

düşünülmektedir (9,11). 

Beslenme ile ilgili bu iki önemli merkez dışında da birçok farklı sinirsel merkez 

vardır. Paraventriküler çekirdeğin haralanmasında aşırı yeme davranışı görülür. 

Hipotalamusun dorsomedial çekirdeğinin lezyonlarında yeme baskılanır (9). 

Arkuat hipotalamusta iki önemli nöropeptid anlatımı yapan iki farklı nöron 

grubu vardır. Biri nöropeptid Y (NPY) ve Agouti-Related Protein (AGRP) gibi 

oreksijenik peptidler; diğeri ise anoreksijenik peptidler olan Cocaine and Amphetamine-

Regulated Transcript (CART) ve Proopiomelanokortindir (POMC) (7,8). Bu iki nöron 

grubu besinle ilgili çeşitli bilgileri işlerler. Bunlar leptin döngüsüne duyarlı olmakla 

beraber aynı zamanda ghrelin, insulin gibi diğer hormonlara ve glikoz, aminoasidler ve 

yağ asidlerine de duyarlılardır. Bu iki nöron grubu birbirleriyle etkileşim 

içerisindedirler. NPY nöronları POMC nöronlarını inhibe ederler. Bu iki farklı 

nöropeptid grubu (NPY/AGRP ve POMC), lateral ve paraventriküler çekirdeklerde 

diğer beyin bölgelerinden gelen bilgilerle birleşip yeni bilgiyi beyne ve beyin sapına 

gönderir (7,8,12,13). 

Yağ dokuda üretilen leptinin, hipotalamusa etki ederek besin alımının 

düzenlenmesinde, enerji tüketiminde ve iştahta önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 

Leptinin besin alımını baskılayan etkisi daha çok 3 basamaklı bir geribildirim döngüsü 

şeklinde hareket eder. İlk olarak leptin bir sensör olarak hareket edip yağ doku kütlesini 

belirler. Daha sonra leptin reseptörleri sayesinde hipotalamus bu bilgiyi alır ve bu bilgi 

ile gerekli sistemleri - sempatik sinir sistemi de dahil olmak üzere - aktive ederek enerji 

dengesini ve besin alımını etkiler (14). Leptin, oreksijenik ve anoreksijenik 

nöropeptidler üzerinden hipotalamusu uyararak yeme davranışının ayarlanmasını sağlar 

(15,16). Obez insan ve hayvanlarda yapılan çalışmalarda leptin seviyelerinde artış 

bulunması, yeme davranışında leptinin etkisini göstermektedir (16). 

Besin alımı iki farklı şekilde düzenlenir. İlki öğünlerde aşırı yemeyi engelleyen 

kısa süreli beslenme düzenlenmesi; diğeri ise uzun süreli beslenme düzenlenmesidir ki 
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(enerji düzenlenmesi), bu da vücuttaki enerji depolarının uzun süre korunması ile ilgili 

sistemdir.  

 Uzun süreli beslenmeyi düzenleyen bazı faktörler vardır. Bunlar; kandaki 

lipidlerin, glikozun, amino asidlerin konsantrasyonu ve vücut ısısı ile besin alımı 

arasındaki ilişkidir. Kanda glikozun, lipidlerin ve amino asid konsantrasyonlarındaki 

azalmanın acıkmaya neden olduğu belirlenmiştir. Bu üçünden biri azaldığında hayvan o 

besinin alımına yönelir ve kandaki konsantrasyonu tekrar normal seviyeye döner. 

Havalar soğuduğu zaman hayvanlarda besin alımında artış gözlenmiş ve böylece 

hipotalamustaki ısı düzenleyici sistem ile besin alımı arasındaki ilişki gösterilmiştir 

(9,17). Leptinin de besin alımının uzun süreli düzenlenmesinde rol oynadığı 

düşünülmektedir (14,15,16). 

Kısa süreli besin alımını yani öğünlerin düzenlemesini sağlayan sistem uzun 

süreli geribildirim sistemlerinden daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde çalışmaktadır. 

Mideye giren besin, midenin gerilmesiyle birlikte lateral hipotalamusu baskılamakta ve 

geçici olarak besin isteğinin azalmasına neden olmaktadır. Mideye besinin girmesiyle 

birlikte ince bağırsağın üst kısmından kolestokinin (CCK) salgılanmaya başlar. CCK 

yemenin baskılanmasını sağlar. Aynı zamanda boş mide mukozasından ghrelin 

salgılanmaya başlar. Ghrelin, salgılanmasıyla beraber iştahı uyarır ve vücut ağırlığında 

artışa neden olur (18). Alınan öğünden sonra ghrelin seviyesinde düşme görülür (19).  

Depresyon 

Depresyon kişinin çevreye ve yaşama olan bağlılığının azalmasıyla birlikte 

giden çeşitli psikolojik, psikomotor ve psikosomatik belirtilerin eşlik ettiği ruhsal bir 

bozukluktur. Kişide benlik değerinin düşmesi, suçluluk ve değersizlik hissi, 

huzursuzluk, umutsuzluk gibi belirtiler hastalığın psikolojik yanını oluştururken, 

hareketlerde yavaşlama, konuşmadaki ses düzeyinde azalma, mimiklerin azalması, iş 

yapmada zorluklar görülmesi de hastalığın psikomotor belirtileri arasındadır (20,21). 

Kişinin bağışıklık sisteminin bozulması, yeme isteğinde azalma, aşırı kilo verme ya da 

kilo alma, uyku düzensizlikleri, kalp ritim bozuklukları da hastalığın psikosomatik 

belirtilerindendir. Kişide bu belirtilerin hepsi bir arada görülmeyebilir (20,21,22,23). 

Depresyonun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, farklı yaklaşımların 

depresyonun nedenleri hakkında farklı teorileri vardır. Psikolojik yaklaşımlar arasında 

olan klasik psikanaliz kuramına göre, depresyon kişinin değer verdiği bir sevgi 
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nesnesini kaybettiğinde girdiği yas durumudur. Kişi gerçekte sevgi nesnesini 

kaybetmeyebilir, fakat bu kaybı bilinçdışı süreçte yaşayabilir. Yani kişi sevdiği nesne 

tarafından terk edilmiş gibi bir yitim duygusu yaşıyor olabilir. Buna bağlı olarak kişide 

benlik saygısı azalır (20). Benlik saygısının azalmasıyla birlikte kişi kendini değersiz ve 

küçük görür. Böylece ruhsal çökkünlük oluşur. Bilişsel yaklaşıma göre, kişinin kendini, 

dış dünyayı ve geleceği olumsuz olarak algılamasıyla olumsuz düşünce biçimleri 

oluşmaya başlar. Bu olumsuz düşünce biçimleri günlük hayatta otomatik olarak ortaya 

çıkarak kişinin duygularını etkiler. Bunlar bir süre sonra işlevsel olmayan şemaların 

oluşumuna neden olur ve kişi bu şemaların etkisiyle hareket ederek depresyona girer 

(20,24). 

Depresyonla ilgili önemli psikolojik yaklaşımlardan biri de Seligman’ın 

öğrenilmiş çaresizlik modelidir. Kaçmanın ve korunmanın mümkün olmadığı deney 

kutularında şoka maruz bırakılan köpeklerin, daha sonra kaçmanın mümkün olduğu 

durumlarda kaçmadıkları gözlemlenmiştir. Hayvanlar daha önce yaşadıkları çaresizlik 

durumunu daha sonra içinde bulundukları bütün durumlara genellemişlerdir (25,26). 

Bundan sonra yapılan hayvan deneyleri de aynı şekilde daha önce şoka maruz kalan 

hayvanların çaresizliği öğrenerek bu durumu diğer ortamlara genellediği ve kurtulmak 

için daha az çaba gösterdiği bulgusunu desteklemiştir. Hayvanlarla yapılan öğrenilmiş 

çaresizlik çalışmalarının yanı sıra bazı araştırmacılar insanlar üzerinde de bu modeli 

çalışmışlardır. Hiroto (1974) yaptığı çalışmalarda, insanlarda da hayvan deneylerinde 

edinilen sonuçlara benzer sonuçlar bulmuştur. Buna göre; insanların da aynı hayvanlar 

gibi şoka maruz kaldıktan sonra diğer durumlardan kurtulamayacaklarını düşünürerek 

kurtulmak için daha az çabaladıkları görülmüştür (27,28). 

Biyolojik yaklaşıma göre, yapılan araştırmalarda depresyondaki insanların beyin 

omurilik sıvılarında ve idrarlarında norepinefrinin temel yıkım ürünü olan 3-metoksi 4-

hidroksifenilglikol düzeyinin artmış olduğu bulunmuştur. Bununla beraber serotoninin 

beyindeki yıkım maddesi olan 5-hidroksi-indol-asetik asidin de beyin omurilik sıvısında 

düşük bulunmasıyla serotenerjik etkinlikte azalma olduğu düşünülmektedir (20,21). 

Böylece depresyonu açıklamak için noradrenerjik ve serotonerjik mekanizmalar ileri 

sürülmüştür.  
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Hayvanlarda Depresyon Modelleri 

Depresyonu daha iyi anlayabilmek için çeşitli hayvan modelleri geliştirilmiştir. 

Bu modellerin bir kısmında çevresel değişiklikler, bir kısmında ise genetik değişiklikler 

yapılmıştır. Bu modeller ile insanda görülen depresyona benzer belirtiler oluşturulmaya 

çalışılmış ve ilaçların bu belirtiler üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Hayvan modellerinde depresyonun bütün belirtilerini (suçluluk duygusu, intihar 

düşünceleri) oluşturmak mümkün değildir. Daha çok insanlarda görülen belirtiler 

hayvanlarda taklit edilmeye çalışılmıştır (29).  

 McKinney ve Bunney tarafından, 1969 yılında, depresyon araştırmalarında 

hayvan modellerinin karşılaması gereken ölçütler belirlenmiştir. Bunlar; insanda 

görülen bozukluğa görünüm ya da tekil açıdan benzerlik göstermesi gerektiği, nesnel 

olarak değerlendirilebilecek davranışsal değişiklikler olması, insanda etkili olan 

müdahalelerle davranışsal değişikliklerin geri döndürülebilir olması ve geliştirilen 

modelin farklı araştırmacılar tarafından tekrarlanabilir olması olarak belirtilmiştir (29). 

Hayvanlardaki davranışsal depresyon modelleri daha çok öğrenilmiş çaresizlik 

ilkesinden hareketle geliştirilmiştir. Tekrarlayan şekilde şoka maruz bırakılan 

hayvanların, bunu bütün durumlara genellemesiyle birlikte kaçabilecekleri koşullarda 

bile kaçmamaları öğrenilmiş çaresizlik olarak belirtilmektedir (29). Bu durum 

depresyondaki “umutsuzlukla” paralel olarak değerlendirilmektedir. 

Öğrenilmiş çaresizlik modeli uygulanan hayvanlarda kilo kaybı, cinsel 

davranışta azalma, hareketlilikte azalma, REM uyku değişiklikleri, artmış kortikotropin 

salgılayıcı faktör (CRF ) gibi depresyondakine benzer etkiler ortaya çıkmıştır (29). 

Diğer bir depresyon hayvan modeli ise zorunlu yüzme testidir. Porsolt ve ark. 

(1977) geliştirdikleri bu yöntemde sıçan veya fareler kaçamayacakları bir saydam 

silindir içerisinde yüzdürülmektedir. Deneyin başlangıcında hayvan kaçma 

girişimlerinde bulunurken zamanla bu girişimleri azalmakta, başı suyun üzerinde olmak 

üzere devinimsiz (immobil) kalmaktadır. Bu devinimsizlik de öğrenilmiş çaresizlik 

modelindeki umutsuzluk hareketi ile özdeşleştirilmektedir (30). İmmobilizasyon 

sırasında katekolamin seviyesi azalmakta, serotonerjik aktivite fazla değişmemektedir 

(31). Serotonerjik aktivitenin değişmiyor olması modelin eleştirildiği yanlardan biridir 

(32). 
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Hayvanlar yüzdürüldükten bir gün sonra tekrar yüzme testine alınmakta ve 

hareketsiz kaldıkları süre tespit edilmektedir. Bu iki uygulama arasında hayvana 

antidepresan ilaç verilmekte ve bu ilacın davranışa olan etkisi gözlenmektedir.  

Anksiyete 

Anksiyete, kişinin kendisine veya çevresine gelebilecek tehdit ve tehlike unsurları 

karşısında hissettiği sıkıntı, endişe durumudur. Kişiler, anksiyeteyi sanki kötü bir haber 

alacakmış, kötü bir olay olacakmış gibi nedensiz bir sıkıntı, endişe durumu olarak 

algılar ve tanımlarlar. Kimi zaman bu tehlike unsurlarının gerçek olmadığını bildikleri 

halde bu sıkıntı durmunu hissetmeye devam ederler. Bu tehditler fiziksel bir zarar, 

ekonomik felaket, sosyal dışlanma, ciddi bir hastalık şeklinde olabilir (33). Bu sıkıntı 

durumu hafif bir gerginlikten panik derecesine varan değişik yoğunluklarda 

hissedilebilir (20). 

Bireyin herhangi bir stresörle karşılaştığında geçirdiği 3 faz vardır. Buna genel 

adaptasyon sendromu denir. Bu sendrom ilk olarak Selye (1936) tarafından ortaya 

atılmıştır. Buna göre; kişi stresörle karşılaştığı zaman ilk alarm reaksiyonu görülür. Bu 

fazda stres yaratan durum hipotalamusu harekete geçirir. Hipotalamus da sempatik ve 

adrenokortikal sistemi aktive ederek çeşitli tepkiler oluşmasını sağlar. Sempatik 

sistemin aktive olmasıyla birlikte çeşitli organ ve düz kaslar harekete geçer. Örneğin; 

kalp atımı hızlanır, göz bebekleri büyür, ter bezleri daha çok çalışır. Hipotalamus 

sempatik sistemi aktive ederken, bir yandan da hipofiz bezini uyararak vücutta stresle 

beraber salınan adrenokortikotropin (ACTH) hormonunun salınmasını sağlar. Bu 

hormon da stres sırasında salgılanan hormonların serbest kalması için diğer endokrin 

bezlere sinyal gönderir. Bu faz aralıksız devam etmez. Bir süre sonra ikinci faz olan 

direnç dönemine geçilir. Eğer alarm fazında stres çok güçlü olarak sürmeye devam 

ederse kişi hayatını kaybedebilir.  

Direnç döneminde, beden stresöre karşı direnmeye başlar. Alarm reaksiyonları 

hemen hemen normale döner. Organizmanın bütün enerjisi strese yönelmiştir. Stres 

devam ettikçe adaptasyon da sürer. Stres ortadan kalkmazsa son faz olan tükenme 

dönemine girilir. 

Tükenme döneminde, alarm reaksiyonu yeniden belirir. Organizma bütün 

enerjisini bu duruma ayırır. Eğer stresör halen ortadan kalkmazsa beden tükenme haline 

girer. Stresin devam etmesi durumunda ölüm görülür (22,25). 
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İnsandaki anksiyete durumunda görülen değişikliklerle stres sırasında görülen 

değişiklikler birbirine benzemektedir (34). Anksiyete sırasında kişide daralma, sıkılma 

duygusu, tedirginliğin ve huzursuzluğun yanı sıra kaslarda gerginlik, kan basıncında 

artma, göz bebeklerinde genişleme, kıllarda dikleşme, el ve ayaklarda terleme gibi 

fizyolojik belirtiler de görülür (20,34).  

Açlığın canlılar üzerinde önemli bir stresör olduğu bilinmektedir. Yapılan 

çalışmalarda 1 günlük açlıkta bile plazma kortikosteron seviyesinde artış bulunurken; 

erkek sıçanlarla yapılan bir çalışmada ise plazma ACTH ve plazma kortikosteron 

seviyelerinde artış bulunmuştur (35). Genn (2003), yemden mahrum bırakılan 

hayvanların anksiyete oranlarına ve yaşın, cinsiyetin bu oranlara etkisine bakmıştır. 

Sonuçlara göre, 7 gün boyunca günde 2 saat beslenen hayvanlarda yapılan plus-maze 

testinde kısıtlı yemle beslenmenin hayvanlar üzerinde anksiyolitik bir etkisinin olduğu 

görülmüştür. Açlığın anksiyeteye olan etkisini anlamak üzere yapılan başka bir 

çalışmada, Inoue (2004), hayvanları 4 farklı beslenme protokolüne göre bölmüş. Bunlar; 

kısıtlama olmayan grup, akut yem kısıtlaması uygulanan grup (1 günde 2 saat beslenen), 

kronik yem kısıtlaması uygulanan grup (10 gün boyunca her gün 2’şer saat beslenen) ve 

10 gün kronik kısıtlı yem verildikten sonra 10 gün serbest beslenen grup. Yeme 

prosedürlerinden sonra hayvanlar anksiyete ölçen teste tabi tutulmuşlar. Sonuçlara göre; 

akut ve kronik yem kısıtlaması uygulanan grupta azalmış anksiyete görülürken, artmış 

anksiyete benzeri davranış ise 10 gün sonra serbest beslenmeye geçen grupta 

görülmüştür (1). 

İnsanlarda şişmanlama korkusu ile bilinçli olarak kilo almaktan kaçınmayla 

oluşan bozukluğa anoreksia nervoza denir. Bu hastalar bilerek yemek yemezler, uzun 

süreli açlıklar yaşarlar. Yedikleri yiyeceklerin olabildiğince az kalorili olmalarını tercih 

ederler. Zaman zaman aşırı yeme nöbetleri olabilir. Böyle durumlarda iştah kesicileri 

kullanabilir, yedikleri yiyecekleri kusarak zayıf kalmaya çalışabilirler. Yapılan bir 

araştırmada 714 yeme bozukluğu hastasının 427 tanesinin (% 63,5) hayatları boyunca 

en az bir kez anksiyete bozukluklarından birini yaşadıkları saptanmıştır (36). Yeme 

bozukluklarının anksiyete ve depresyonla komorbitesini araştıran 1989’dan 2006’ya 

kadar yapılan çalışmalar ise anoreksia nervozalı hastalarda % 31-89 oranında değişen 

duygudurum bozukluklarının da görüldüğünü göstermiştir (37). Türkiye’de yaşları 16 

ile 19 arasında değişen 743 kilolu kız öğrenciyle yapılan çalışmada bu deneklerin kilo 

verişleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda hayatlarında 5 ile 10 arası ya da 10’dan 
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daha çok sayıda diyet yapmış olan kronik diyet grubunun, hayatı boyunca hiç diyet 

yapmamış gruba oranla daha çok açlık hissettikleri, bedenleriyle ilgili daha çok fobik 

davrandıkları, özgüvenlerinin daha düşük olduğu ve daha yüksek anksiyete yaşadıkları 

gözlenmiştir (38). 

Hayvanlarda Anksiyete Modelleri 

Literatürde 1900’lu yılların başından beri uygulanan bir çok anksiyete modeli 

vardır (39,40). Fakat hayvan anksiyete modellerinde de aynı depresyon modellerinde 

olduğu gibi insandaki anksiyeteyi tamamen yansıtan bir model yoktur (39). 

Sıçanlarda ve farelerde anksiyete ile ilgili belirlenen bazı davranışsal boyutlar 

vardır. Bu davranışlar; korunmamış bölgeden sakınma, risk ölçümü, araştırma, yiyecek 

ve su kısıtlanması ve öğrenme şeklinde belirlenmiştir. Geliştirilen anksiyete 

modellerinde anksiyete benzeri davranışın varlığı bu parametreler üzerinden 

değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, sıçanların kendi yaşam alanlarından alınıp yeni bir alana, 

özellikle de korunmamış bir alana, konuldukları zaman kaçma eğilimi gösterdikleri 

keşfedilmiştir. İlk olarak, olabiliğince alanın dış sınırları boyunca araştırmaya başlarlar 

ve açık alana –alanın ortasına– çıkmaktan kaçınırlar. Buna tigmotaksis denir. 

Korunmamış bir alanda hayvanın kaçınmasına neden olan bir başka faktör de o alanın 

yerden yükseltilmiş olmasıdır (40). 

Risk ölçümü davranışı ise hayvanın tehlikeli bir durum ile karşılaştığını 

hissettiği zaman yaptığı türe özgü davranışlara denir. Bu tip durumlarda hayvan, uzanır 

ve arka iki ekstremitesinin üzerine dikilerek havayı koklar (rearing). Bu davranışın 

amacı tehdit durumuyla ilgili bilgi toplamaktır. Bu tip durumlarda hayvanlarda 

anksiyete ve risk ölçümü davranışı artar (40). 

Araştırma davranışı ise hayvanın yeni bir alana konulduğunda o alan hakkında 

bilgi toplama ve olası tehdit unsurlarından sakınmak için yaptığı bir davranış olarak 

belirlenmiştir. Anksiyete ile birlikte bu davranışta azalma görülür (40). 

Hayvanlar özellikle yeni bir alana girdiklerinde yiyecek ve su alımını bir 

süreliğine durdururlar. Alan hakkında yeterince bilgi toplamadan orada bulunan yem ve 

sudan yararlanmazlar (40,41). 
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Anksiyete ile öğrenme süreci birbirleriyle ilişkili bulunmuştur. Patolojik 

anksiyetenin yükseldiği durumlarda öğrenme sürecinde bozulmalar görülmüştür (40). 

Hall tarafından 1936 yılında açık alan testi geliştirilmiştir. Hayvanın lokomotor 

aktivitesi üzerinden normal anksiyete ölçümü amaçlanmıştır. Test ilk olarak daire 

tabanlı olarak geliştirilmiştir. Fakat daha sonra farklı varyasyonları geliştirilmiştir (39). 

Bu testte hayvan kaçamayacağı, etrafı çevrili pleksiglastan yapılma bir kutuya konur. 5 

dk süresince bir kareden diğer kareye geçme hareketleri (horizontal düzlemdeki 

hareketleri), arka ekstremiteleri üzerinde yükselme hareketleri (vertikal düzlemdeki 

hareketleri), defekasyon sayısı, miksiyon ve süslenme (grooming) davranışları ölçülür. 

Bir alandan diğer alana geçme lokomotor aktivite ile orantılı iken, şahlanma hareketi ise 

çevreyi tanıma hareketi ile orantılıdır. Normalde, kafesinden alınıp yeni bir yere 

konulan hayvanda anksiyete oluşur ve bu, sadece yeni yere tek başına bırakılmasından 

değil, aynı zamanda geniş alana karşı olan korkusundan da etkilenir. Açık alana 

bırakılan hayvanda, ilk olarak, daha çok alanın çevresine, duvarına yakın yerlerinde 

gezinme isteği oluşur. Buna da tigmotaksis denir. Alıştığı ortamdan yeni bir ortama 

bırakılan hayvan merkeze yakınlaşmaktan kaçınacak, daha az hareket edecek ve daha 

çok defekasyon yapacaktır (39,42,43). Yapılan araştırmalar, süslenme davranışındaki 

artışın hayvanın patolojik anksiyetesi hakkında dolaylı bir bilgi verebileceğini, fakat 

doğrudan bir anksiyete modeli olarak kullanılamayacağını göstermiştir (39,40). 

Anksiyetenin arttığı durumlarda otonom fonksiyonlar arttığı için defekasyon sayısında 

ve miksiyonda artış görülür (40,41,42). Bu düzenekte anksiyetesi yüksek olan 

hayvanların alanın orta bölümüne daha az girdiği gözlenmiştir. 

Bir başka model ise yükseltilmiş artı labirent testidir. Bu test, ilk olarak 1985 

yılında File ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.  Artı labirent, iki kolu açık, zıt iki 

kolu kapalı ve bunları birleştiren bir merkezi bölgenin olduğu, yerden 50 cm kadar 

yükseltilmiş bir düzenekten oluşmaktadır. Farklı ebatlarda ve şekillerde hazırlanarak 

fare ve sıçanlarda kullanılabilmektedir. Labirentin yerden yüksekliğinin ve 

ışıklandırmanın koşulsuz anksiyeteyi arttırdığı hipotezi üzerine kurulmuş bir testtir. Bu 

nedenle, açık kollarda geçirilen sürenin fazlalığı ve açık kollara giriş sayısındaki artış 

anksiyeteyi göstermektedir. Çünkü hayvan normalde merkeze bırakıldığında yeni bir 

yer olarak algıladığı için türe özgü olarak karanlık ve kapalı kola doğru ilerleyecektir. 

Yükseklikten ve açık alandan korktukları için açık kolda kalmak onlara ürkütücü gelir 
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(40). Hayvanlara verilen anksiyolotiklerin açık kolda kalma sürelerini azaltıcı bir etkisi 

varken; anksiyojeniklerin ise tam tersi bir etkisi vardır (39). 
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Çalışmada, İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Deney 

Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı’nda 

yetiştirilen Wistar albino erkek sıçanlar kullanıldı. Ortalama ağırlığı 250-300 gr olan 40 

adet sıçanla çalışıldı. 

DavranıĢ Testleri:  

Açık Alan Testi: 

Çalışmada, saydam pleksiglas maddesinden yapılmış kare kutu şeklinde ve 

bilgisayara bağlı açık alan düzeneği kullanıldı. Kutunun altında yer alan ve bilgisayara 

bağlı olan sensör ile hayvanın bütün lokomotor aktiviteleri kaydedildi. Sıçan, düzeneğin 

tam ortasına konuldu ve 5 dk süre ile sıçanın şahlanma (rearing) hareketi, süslenme 

(grooming) hareketi, defekasyon sayısı ve miksiyon olup olmadığı kaydedildi. Her 

deneyden sonra düzenek % 70 alkol ile temizlendi. 

 

ġekil 0-1: Açık alan testi 
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YükseltilmiĢ Artı Labirent Testi: 

Çalışmada, 50 cm uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde kolları olan ve yerden 50 

cm yükseklikte yer alan, iki karşılıklı kolunun açık, iki karşılıklı kolunun da kapalı 

olduğu, ortasında merkezi bir platformun bulunduğu artı şeklinde labirent kullanıldı. 

Deneyin başında her bir sıçan sırayla artı şeklindeki labirentin ortasındaki platforma 

konuldu ve süre başlatıldı. 5 dk boyunca sıçanın açık kollarda geçirdiği süre ve açık 

kollara giriş sayısı ile kapalı kollarda geçirdiği süre ve kapalı kollara giriş sayısı 

saptandı. Sıçanın ön iki ayağının içeri girmesiyle açık ya da kapalı kola girme süresi 

başlatıldı. Deney sonunda labirent % 70 alkol ile temizlendi ve sıçanlar ayrı ayrı 

kafeslere alındı. 

 

ġekil 0-2: YükseltilmiĢ artı labirent testi 
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Zorunlu Yüzme Testi 

Sıçanlar, test sırasında yüksekliği 40 cm, çapı 21 cm olan ve içinde 25±1°C 

sıcaklığında, 15 cm yüksekliğinde su bulunan pleksiglastan yapılma silindir bir kaba 

bırakıldılar ve 15 dk süre ile izlendiler. Deney, 24 saat sonra test süresi 5 dk olmak 

üzere tekrarlandı. Deney sırasında sıçanların hareketsiz (immobil) kaldıkları süreler 

saptandı. Sıçanın, kaçmaya yönelik hareketlerini bıraktığı ve suyun üzerinde ön 

ayaklarının bitişik, arka ayaklarının hareket etmediği süre hareketsizlik (immobilite) 

olarak değerlendirildi. Her testten sonra sıçanlar kurulandı ve kuruyana kadar ayrı ayrı 

kafeslere yerleştirildi. Kuruduktan sonra kendi kafeslerine alındı. Her deneyden sonra 

silindir kaplar  % 70 alkol ile temizlendi. 

 

  

ġekil 0-3 : Zorunlu yüzme testi 
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 Ġstatistiksel Değerlendirme: 

Elde edilen tüm bulgulara non-parametrik çoklu bağımlı örneklemli Friedman 

testi uygulandıktan sonra iki bağımlı örneklemli Wilcoxon testi uygulandı. 

 ÇalıĢmanın Yürütülmesi: 

Ortam koşullarına uyum göstermeleri için, deneylere başlamadan bir hafta önce 

sıçanlar gruplara ayrılarak kafeslerine konuldu. Laboratuvarın camları ortamın ışıktan 

korunabilmesi için siyah kartonlarla kapatıldı. Ortam, yaklaşık 22-24°C oda 

sıcaklığında tutuldu. 

Sıçanlar ilk olarak 5 ayrı gruba ayrıldılar. Her grup 8 hayvandan oluştu. Her 

gruptaki hayvanlar ortalama olarak aynı ağırlıktaydılar. Her bir gruba belirtilen davranış 

deneyleri aynı sırayla uygulandı. İlk önce açık alan testi, daha sonra yükseltilmiş 

labirent testi, en son da zorunlu yüzme testi uygulandı. Deneylerin sırası belirlenirken 

yaratacakları stres düzeyleri düşünülerek en çok stresli olabilecek zorunlu yüzme testi 

en sona, en az stres yaratacak açık alan testi ise en başa alındı. Deneylere sıçanların 

öğleden sonra uyudukları göz önünde bulundurularak sabah saat 8:00’de başlandı ve 

öğlen 13:00’de bitirildi. 

 

Deney Grupları: 

 Kontrol Grubu:  

Kontrol grubundaki hayvanlara çalışma süresi boyunca yem ve su kısıtlaması 

uygulanmadı. Yeme protokolleri 3’er kez tekrarlanan kronik kısıtlı yem uygulanan grup 

ve kronik tekrarlayan açlık uygulanan grupla kıyas yapılabilmesi amacıyla bu grup, 

araştırmanın ilk haftasında bir kez, araştırmanın 2. ayında bir kez ve araştırmanın 3. 

ayında bir kez olmak üzere toplam 3 kez deneye alındı. 

 

 Tekrarlayan Açlık Uygulanan Grup: 

Bu gruptaki sıçanlar, ilk olarak, tartılıp 24 saat boyunca aç bırakıldılar. Sonraki 

2 gün boyunca yemelerine izin verildi. 4. gün sıçanlar tartılıp tekrar aç bırakıldılar. 

Sonraki gün (5. gün) hayvanlar tekrar tartılıp 2 gün boyunca yemelerine izin verildi. 7. 
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gün hayvanlar tartılıp tekrar 24 saat boyunca aç bırakıldılar. Bu yeme düzeni boyunca, 

tüketilen yemler her gün saat 11:00’de kaydedildi. Hayvanlar, tekrarlayan açlık 

uygulaması başlamadan önce ve bittikten sonra belirtilen davranış deneylerine alındı. 

 

 Kısıtlı Yem Uygulanan Grup: 

 İlk başta, bu gruptaki sıçanların bir hafta boyunca normal beslenmelerine izin 

verildi ve bu bir hafta boyunca yedikleri miktar hesaplandı. Daha sonra ise 14 gün 

boyunca, normal zamanda tükettiklerinin % 40’ı daha az yem verilerek beslenmelerine 

izin verildi. Sıçanlar, 14 gün boyunca günde sadece 2 saat (11:00-13:00) beslendiler ve 

her gün günlük tükettikleri yem miktarı kaydedildi. Bu 14 günden sonra sıçanlar 

belirtilen davranış testlerine alındı. 

 

 Kronik Tekrarlayan Açlık Uygulanan Grup: 

 Tekrarlayan açlık uygulaması, hayvanlar normal beslenmeye geçtikten 14 gün 

sonra tekrarlandı ve bu protokol 3 kez uygulandı. Sıçanlar, bu protokol başlamadan 

önce ve bittikten sonra olmak üzere 2’şer kez aynı sırayla davranış deneylerine alındı. 

Sıçanların tükettikleri yem miktarı saat 11:00’de kaydedildi. 

 

 Kronik Kısıtlı Yem Uygulanan Grup: 

Kısıtlı yem uygulamasından normal beslenmeye geçtikten 14 gün sonra, kısıtlı 

yem uygulamasına tekrar 14 gün boyunca devam edildi ve bu protokol 3 kez uygulandı. 

Sıçanlar kısıtlama başlamadan önce ve kısıtlamadan sonra aynı sırayla davranış 

deneylerine alındı. Sıçanların tükettikleri yem miktarı saat 11:00’de kaydedildi. 
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BULGULAR 

Ağırlık: 

Bütün gruplardaki hayvanların ağırlıkları ortalaması Tablo 4-1’deki gibidir. 

Kontrol grubunda; bazalı takip eden 5. deney günü ağırlıklar bazal değere göre 

anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 

Tekrarlayan açlık (T. A.) grubunda; bazalı takip eden 1. deney günü ağırlıklar 

bazal değere göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

Kısıtlı yem (K. Y.) grubunda; bazalı takip eden 1. deney günü ağırlıklar bazal 

değere göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

Kronik tekrarlayan açlık (Kr. T. A.) grubunda; bazalı takip eden 1. deney günü 

ağırlıklar bazal değere göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 3. deney günü 

ağırlıklar 2. deney gününe göre (p<0,05) ve 5. deney günü 4. deney gününe göre 

anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

Kronik kısıtlı yem (Kr. K. Y.) grubunda ise; bazalı takip eden 1. deney günü 

ağırlıklar bazal değere göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 3. deney günü ölçülen 

ağırlıklarda 2. deney gününe göre anlamlı derecede azalma bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 0-1: Tüm grupların ağırlıkları ortalaması (gr) ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 302,0±15,5 307,2±13,2 316,8±11,4
 

325, 7±13,1 331,4±11,8 335,8±11,5
a 

T. A. 305,8±10,0 282,2±9,3
b     

K. Y. 281,9±11,1 260,0±9,2
 c     

Kr. T. A. 307,2±11,3 284,5±8,6
d 314,3±8,8 297,2±9,6

 e 337,2±11,4 303,0±12,1
f 

Kr. K. Y. 286,1±11,6 265,0±9,6
g 300,5±18,2 268,0±17,6

h 310,0±20,5 284,3±17,1 

Kontrol grubu, Friedman p<0,01,  

 a 
p<0,05 bazal değere göre 

Tekrarlayan açlık, Friedman p<0,01,  

b 
p<0,05 bazal değere göre 

Kısıtlı yem grubu, Friedman p<0,01,  
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c 
p<0,05 bazal değere göre 

Kronik tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,01,  

d 
p<0,05 bazal değere göre 

e 
p<0,05 D2 değerine göre 

f
 p<0,05 D4 değerine göre 

Kronik kısıtlı yem grubuna göre, Friedman p<0,01  

g 
p<0,05 bazal değere göre 

h 
p<0,05 D2 değerine göre 

 

Açık Alan Testi Değerlendirmeleri: 

Bu testte kat ettiği mesafe, gezinme (ambulatory), şahlanma sayısı, stereotipik 

hareket, süslenme süresi, defekasyon sayısı, miksiyon istatistiksel olarak incelenmiştir. 

Kat Ettiği Mesafe: 

Tablo 4-2’de görüldüğü gibi, yapılan deneylerde anlamlı bir sonuç 

bulunamamıştır. 

Tablo 0-2: Tüm grupların kat ettiği mesafe (cm) ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 617,0±69,9 677,9±140,3 577,6±90,8 615,6±59,5 612,5±138,8 579,5±86,4 

T. A. 588,4±71,9 916,3±165,5     

K. Y. 822,1±65,4 823,8±117,6     

Kr. T. A. 586,2±73,0 914,2±166,1 463,8±89,0 492,7±63,6 854,8±130,1 403,7±86,0 

Kr. K. Y. 828,8±68,9 827,1±112,7 766,3±62,4 783,5±105,5 466,3±96,2 885,8±134,4 

 

Gezinme (Ambulatory): 

Tablo 4-3’te görüldüğü gibi, kontrol, kısıtlı yem ve kronik kısıtlı yem grubunda 

anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney günündeki gezinme 

değerlerinde bazal değere göre bir azalma bulunsa da bu azalma istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 
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Kronik tekrarlayan açlık grubunda ise; 5. deney günündeki gezinme değerleri 

bazal değere ve 1. deney gününe göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

Tablo 0-3: Tüm grupların gezinme ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 210,8±22,5 196,2±24,3 189,8±22,4 187,2±20,3 176,2±24,3 164,8±26,4 

T. A. 220,3±17,6 203,6±21,3     

K. Y. 216,7±25,1 218,6±25,4     

Kr. T. A. 221,3±16,1 205,3±20,4 163,8±29,0 150,7±17,2 167,6±15,1 119±24,1
a-b 

Kr. K. Y. 214,9±24,3 216,6±26,9 219,8±18,0 213,8±26,9 131±30,9 191,8±30,7 

Kronik tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,05, 

a 
p<0,05 D4 değerine göre 

 b 
p<0,05 bazal değere göre 

 

ġahlanma Sayısı: 

Tablo 4-4’te görüldüğü gibi, kontrol ve kronik kısıtlı yem grubunda anlamlı bir 

sonuç bulunamamıştır. 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere 

göre şahlanma sayısında anlamlı bir azalma tespit edilmiştir (p<0,05). 

Kısıtlı yem grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere göre 

şahlanma sayısında bir artış gözlense de bu artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. 

Kronik tekrarlayan açlık grubunda ise; bazalı takip eden 1. deney günü ve 5. 

deney günündeki şahlanma sayısında bazal değere göre anlamlı derecede bir azalma 

bulunmuştur (p<0,05). 

 

Tablo 0-4: Tüm grupların Ģahlanma sayısı ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 
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Kontrol 23,6±3,7 22,1±3,5 20,8±2,9 18,6±2,7 16,7±2,9 14,5±3,2 

T. A. 26,5±3,7 14,1±2,2
a     

K. Y. 18,1±2,5 21,8±4,0     

Kr. T. A. 28,2±4,1 15,4±3,1
b 24±5,29 16,2±5,2 16,2±2,8 12,3±3,4

c 

Kr. K. Y. 19,5±2,8 21,2±3,5 25,2±5,6 18,8±4,4 12,2±4,0 12,1±4,3 

Tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,05  

a 
p<0,05 bazal değere göre 

Kronik tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,05  

b 
p<0,05 bazal değere göre 

c
 p<0,05 bazal değere göre 

 

Stereotipik Hareket: 

Tablo 4-5’te görüldüğü gibi, kontrol ve kısıtlı yem grubunda anlamlı bir sonuç 

bulunamamıştır. 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere 

göre stereotipik hareketlerde anlamlı bir azalma görülmüştür (p<0,05). 

Kısıtlı yem grubunda; bazalı takip eden 1. deney günündeki stereotipik 

hareketlerde bazal değere göre bir azalma görülse de bu azalma istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

Kronik tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal 

değere göre stereotipik hareketlerde anlamlı derecede bir azalma bulunmuştur (p<0,05). 

5. deney günündeki stereotipik hareketler ise, bazal değere ve 4. deney gününe göre 

anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

 

 

 

 

Tablo 0-5: Tüm grupların stereotipik hareketleri ORT±SE değerleri 
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GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 325,2±14,7 317,4±18,1 297,8±20,5 284,5±23,8 264,8±16,4 253,5±15,8 

T. A. 332,1±13,2 281,7±40,7
a     

K. Y. 299,8±10,5 294,0±15,1     

Kr. T. A. 335,8±14,3 285,8±39,4
b 276±16,1 245,3±10,2 303±24,2 212,7±11,4

c-d 

Kr. K. Y. 297,8±11,7 296,7±13,5 298,7±14,0 242,2±14,6 293,7±17,3 285,2±17,3 

Tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,05 

a 
p<0,05 bazal değere göre 

Kronik tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,01 

b 
p<0,05 bazal değere göre 

c 
p<0,05 D4 değerine göre 

d
 p<0,05 bazal değere göre 

 

Süslenme Süresi: 

Tablo 4-6’da görüldüğü gibi, yapılan deneyler sonucunda, kontrol, kronik 

tekrarlayan açlık ve kronik kısıtlı yem grubunda anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney günündeki süslenme 

süresinde bazal değere göre bir artış görülse de bu artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. 

Kısıtlı yem grubunda ise; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere göre 

süslenme süresinde bir azalma gözlenmiştir, fakat bu azalma istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 

 

 

 

 

Tablo 0-6: Tüm grupların süslenme süreleri (sn) ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 (sn) D1 D2 D3 D4 D5 
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Kontrol 39,5±15,9 33,2±13,2 29,8±11,9 26,7±6,9 26,8±8,2 27,6±13,2 

T. A. 39,9±10,5 80,8±24,6     

K. Y. 41,1±10,9 35,7±13,3     

Kr. T. A. 34,1±11,1 56,1±26,7 21,2±3,5 30,3±7,3 50,3±15,4 28,2±9,6 

Kr. K. Y. 40,7±11,2 34,4±14,1 22,1±7,8 21,0±6,5 19,7±4,4 20,7±4,5 

 

Defekasyon Sayısı: 

Tablo 4-7’de görüldüğü gibi, kontrol, kronik tekrarlayan açlık ve kronik kısıtlı 

yem grubunda anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere 

göre defekasyon sayısında bir azalma görülse de bu azalma istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. 

Kısıtlı yem grubunda ise; bazalı takip eden 1. deney gününde defekasyon sayısı 

bazal değere göre anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 

Tablo 0-7: Tüm grupların defekasyon sayısı ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 3,7±0,6  3,5±0,5 3,0±0,4 2,9±0,5 2,9±0,46 2,8±0,7 

T. A. 2,7±0,4 1,7±0,4     

K. Y. 3,1±0,5 5,7±0,8
a     

Kr. T. A. 3,5±0,7 1,8±0,6 1,8±0,4 3,1±0,8 3,7±0,31 2,5±0,8 

Kr. K. Y. 3,6±0,7 5,4±0,8
b  3,2±0,5 5,1±0,5

c 4,0±0,8 4,2±0,6 

Kısıtlı yem grubu, Friedman p<0,05  

a 
p<0,05 bazal değerine göre 

 

 

Kronik tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,05  

b 
p<0,05 bazal değerine göre 
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c 
p<0,05 D2 değerine göre 

 

Miksiyon: 

Tablo 4-8’de görüldüğü gibi, kontrol, tekrarlayan açlık, kısıtlı yem ve kronik 

kısıtlı yem grubunda anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Kronik tekrarlayan açlık grubunda ise; 5. deney gününde miksiyon bazal değere 

göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

Tablo 0-8: Tüm grupların miksiyonları ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 0,6±0,1 0,8±0,3 1,0±0,2 0,7±0,3 0,6±0,4 0,6±0,1 

T. A. 1,0±0 0,6±0,1     

K. Y. 0,6±0,1 0,8±0,1     

Kr. T. A. 1,1±1,1 0,6±0,2 0,8±0,1 0,6±0,1 0,2±0,1 0,3±0,1
a 

Kr. K. Y. 0,7±0,2 0,8±0,3 0,8±0,1 0,7±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

Kronik tekrarlayan açlık grubu, Friedman p<0,01  

a 
p<0,05 bazal değerine göre 

 

YükseltilmiĢ Artı Labirent Testi Değerlendirmeleri: 

Bu testte, açık kolda kalma süreleri ve kapalı kola giriş sayıları istatistiksel 

olarak incelenmiştir. 

Açık Kolda Kalma Süreleri: 

Tablo 4-9’da görüldüğü gibi, kontrol grubunda; 5. deney günündeki açık kolda 

kalma süreleri, 4. deney gününe ve bazal değere göre (p<0,05) anlamlı derecede 

azalmıştır. 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere 

göre açık kolda kalma sürelerinde bir azalma görülse de bu azalma istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 
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Kısıtlı yem grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde açık kolda kalma 

süreleri bazal değere göre anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 

Kronik kısıtlı yem grubunda da; açık kolda kalma süreleri, bazalı takip eden 1. 

deney günü bazal değere göre anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 1. deneyi takip eden 

deney günlerinde ise açık kolda kalma sürelerinde bir azalma gözlense de bu azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Tablo 0-9: Tüm grupların yükseltilmiĢ artı labirentte açık kolda kalma süreleri (sn) 

ORT±SE 

GRUPLAR B1 (sn)   D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 653,0±17,0 647,8±14,2 640,5±11,5 638,7±16,5 636,6±10,4 607,1±2,7
a,b 

T. A. 633,6±11,3 613,5±3,6     

K. Y. 632,8±11,7 677,3±17,9
c     

Kr. T. A 636,0±12,2 614,6±4,1 614,7±2,7 620,5±6,6 613,3±4,2 611,6±5,1 

Kr. K. Y. 635,2±10,6 672,5±16,8
d 620,0±8,5 624,5±8,8 608,3±3,1 618,2±7,8 

Kontrol grubu, Friedman p<0,01  

a
 p<0,05 D4 değerine göre 

b 
p<0,05 bazal değere göre 

Kısıtlı yem grubu, Friedman p<0,01  

c 
p<0,05 bazal değere göre  

Kronik kısıtlı yem grubu, Friedman p<0,01  

d 
p<0,05 bazal değere göre  

 

Kapalı Kola GiriĢ Sayıları: 

Tablo 4-10’da görüldüğü gibi, kontrol grubunda; 5. deney günündeki kapalı kola 

giriş sayıları 4. deney gününe ve bazal değere göre anlamlı derecede azalmıştır 

(p<0,05). 

 Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere 

göre kapalı kola giriş sayılarında bir azalma görülmüştür, fakat bu azalma istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bulunmamıştır. 
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Kısıtlı yem grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere göre 

kapalı kola giriş sayılarında bir artış görülmüştür, fakat bu artma istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bulunmamıştır. 

Kronik tekrarlayan açlık grubunda ise; en yüksek değer bazalda görülmüştür. 

Bazalı takip eden 5. deney gününde kapalı kola giriş sayıları bazal değere göre anlamlı 

derecede azalmıştır (p<0,05). 

Tablo 0-10: Tüm grupların yükseltilmiĢ artı labirentte kapalı kola giriĢ sayıları ORT±SE 

değerleri 

GRUPLAR B1  D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 4,6±1,0 4,2±1,5 3,5±1,2 3,0±0,9 2,8±0,5 1,1±0,1
 a,b 

T. A. 4,6±1,0 2,3±0,3     

K. Y. 3,5±1,1 4,6±0,9     

Kr. T. A 5,1±1,0 2,4±0,5 1,5±0,1  1,8±0,3 1,6±0,4 1,1±0,1
c 

Kr. K. Y. 3,4±1,0 4,1±0,8 2,3±0,4 2,1±0,4 1,7±0,3 1,7±0,4 

Kontrol grubu, Friedman p<0,01  

a 
p<0,05 D4 değerine göre 

b
 p<0,05 bazal değere göre 

Kronik tektatlayan açlık grubu, Friedman p<0,01  

c
 p<0,05 bazal değere göre 

 

Zorunlu Yüzme Testi Değerlendirmeleri: 

Bu testte, ilk gün immobilizasyon süreleri ve ikinci gün yapılan tekrar testinde 

tekrarlayan immobilizasyon süreleri istatistiksel olarak incelenmiştir. 

Ġmmobilizasyon Süreleri: 

Tablo 4-11’de görüldüğü gibi, kontrol grubunda; immobilizasyon süreleri, bazalı 

takip eden 1. deney günü bazal değere göre anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 

Tekrarlayan açlık grubunda; immobilizasyon süreleri, bazalı takip eden 1. deney 

günü bazal değere göre azalmıştır, fakat bu azalma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bulunmamıştır. 
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Kısıtlı yem grubunda; immobilizasyon süreleri, bazalı takip eden 1. deney günü 

bazal değere göre anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). 

Kronik tekrarlayan açlık ve kronik kısıtlı yem grubunda ise anlamlı sonuçlar 

bulunamamıştır. 

Tablo 0-11: Tüm grupların immobilizasyon süreleri (sn) ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 (sn)  D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 650,8±53,7  716,2±62,2
a 718,3±60,5 719,1±56,4 720,3±56,1 722,7±54,7 

T. A. 697,1±19,4 681,1±49,9     

K. Y. 680,3±40,9 719,5±40,0
 b     

Kr. T. A 695,4±18,3 684,2±48,1 672,7±55,6 662,0±66,8 754,3±38,3 725,7±53,7 

Kr. K. Y. 679,3±40,4 718,8±40,1
c  695,8±65,8 659,1±69,3 709,1±70,8 641,1±81,4

d 

Kontrol grubu, Friedman p<0,05  

a 
p<0,05 bazal değerine göre 

Kısıtlı yem grubu, Friedman p<0,05  

b 
p<0,05 bazal değerine göre 

Kronik kısıtlı yem grubu, Friedman p<0,05  

c 
p<0,05 bazal değerine göre   

d 
p<0,01 D4 değerine göre   

 

Tekrarlayan Ġmmobilizasyon Süreleri: 

 Tablo 4-12’de görüldüğü gibi, kontrol grubunda; tekrarlayan immobilizasyon 

süreleri, 5. deney günü 4. deney gününe göre anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 

Tekrarlayan açlık grubunda; bazalı takip eden 1. deney gününde bazal değere 

göre tekrarlayan immobilizasyon sürelerinde bir artış gözlenmesine rağmen bu artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Kısıtlı yem grubunda; tekrarlayan immobilizasyon süreleri, bazalı takip eden 1. 

deney günü bazal değere göre azalmıştır, fakat bu azalma istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. 



 29 

Kronik tekrarlayan açlık ve kronik kısıtlı yem grubunda ise anlamlı sonuçlar 

bulunamamıştır. 

Tablo 0-12: Tüm grupların tekrarlayan immobilizasyon süreleri (sn) ORT±SE değerleri 

GRUPLAR B1 (sn) D1 D2 D3 D4 D5 

Kontrol 178,7±17,4 167,3±27,3 134,8±11,3 122,3±20,9 112,3±26,8 191,6±26,2
a 

T. A. 163,4±14,3 182,4±27,8     

K. Y. 220,0±9,8 205,6±17,2     

Kr. T. A 161,6±15,1 180,2±28,1 176,8±29,6 215,6±25,3 178,3±30,3 207,3±22,7 

Kr. K. Y. 221,4±8,1 204,3±16,6 165,7±38,4 195,2±30,7 150,3±34,4 184,3±26,9 

Kontrol grubu, Friedman p<0,05,  

a 
p<0,05 D4 değerine göre 
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TARTIġMA 

Kontrol grubundaki sıçanların vücut ağırlıklarının 12 haftalık deney süresince 

başlangıç vücut ağırlıklarına göre ortalama 33 gram (% 11) arttığı saptanmıştır. İlk kez 

24 saat açlığa maruz kalan sıçanların, başlangıç vücut ağırlıklarının yaklaşık % 7,5’ini 

kaybettikleri ve normal beslenmeye geçtikleri 24 saat içinde kayıplarını yerine 

koydukları belirlenmiştir. On dört gün kısıtlı yem ile beslenme vücut ağırlığında 

yaklaşık % 7,5’lik azalmaya neden olmuştur. Normal beslenmeye geçen açlık grubunun 

ve kısıtlı yem uygulanan grubun, kayıplarını yerine koydukları saptanmakla beraber 

kontrol grubu kadar kilo artışı sağladıkları da saptanmıştır. Tekrarlayan açlık 

uygulamasında, sıçanların, ikinci açlıkta % 5,5, üçüncü açlıkta % 10; tekrarlayan kısıtlı 

yem uygulamasında ise, ikinci kısıtlamada % 11, üçüncü kısıtlamada % 8,5 vücut 

ağırlığı kayıpları olduğu görülmüştür. Bu bulguların önceki çalışmaların sonuçları ile 

uyumlu olduğu görülmektedir. Kısıtlı yem uygulama düzeninin sıçanların vücut 

ağırlıklarında kayba neden olduğu ve normal beslenmeye geçildiğinde kaybın yerine 

konduğu gösterilmiştir (1). 

Açık alan testinde yeni bir ortama konulan hayvan ortamı tanımak için araştırma 

davranışında bulunmaktadır. Araştırma davranışından sonra yeni ortamın getirdiği 

sakınma duygusu ile hayvanlar kuytu yerde hareketsiz olarak durmaktadırlar. Yeni 

ortama uyum sağlanana kadar, bu davranışlar, kısa aralarla tekrar edilmektedir. Yeni 

ortamda dolaşma süresinin kısalması, hareketsiz kalınan sürenin uzaması ve şahlanma 

sayısının azalması anksiyete belirtisi olarak kabul edilmektedir (44). Bu nedenle, açık 

alan testi, hayvanların lokomotor aktivitelerini göstermesinin yanı sıra anksiyete benzeri 

davranışlarını da göstermektedir (45). Hayvanın diğer normal hareketleri dışında yaptığı 

tekrarlayan tek tip hareketlere stereotipik hareketler denir. İki tip stereotipik hareket 

vardır. Bunlardan ilki hayvanın koklama, süslenme gibi tepkisel olan hareketleri; 

ikincisi ise, aynı alanda sürekli ileri geri gitme hareketidir. Hayvanlarda anksiyetenin 

arttığı durumlarda stereotipik hareketlerde de artış görülmektedir. 

Kontrol grubundaki hayvanların, kat ettiği mesafede, gezinme değerlerinde, 

şahlanma sayısında, stereotipik hareketlerinde, süslenme süresinde, defekasyon sayısı 

ve miksiyonunda tekrarlanan deneyler arasında herhangi bir farklılık saptanmamıştır. 
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Tekrarlayan açlık grubunda; gezinme değerlerinde, süslenme süresinde, 

defekasyon sayısında ve miksiyonunda bazal değerlere göre anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Bu grubun kat ettiği mesafede belirgin bir artış görülse de bu artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bireysel farklılıklardan kaynaklanan standart 

sapmanın yüksek oluşu bu durumu açıklamaktadır. Şahlanma sayısında ve stereotipik 

hareketlerde ise bazal değerlere göre anlamlı bir azalma olduğu belirlenmiştir. 

Şahlanma sayısındaki azalma anksiyete göstergesi olarak alındığından bu gruptaki 

hayvanlarda anksiyete oluştuğu ileri sürülebilir. Anksiyetenin diğer bir göstergesi olan 

defekasyon sayısında değişiklik olmaması ise, deney sırasında hayvanların aç 

olmasından kaynaklanabileceği ileri sürülebilir. 

Kısıtlı yem grubunda; gezinme değerlerinde, kat ettiği mesafede, süslenme 

süresinde, şahlanma sayısında, stereotipik hareketlerde ve miksiyonunda tekrarlanan 

deneyler arasında değişme olmadığı; ancak bu gruptaki hayvanların defekasyon 

sayısının bazal değere göre arttığı saptanmıştır. Defekasyonun da anksiyete göstergesi 

olduğu göz önüne alındığında, bu gruptaki hayvanlarda da anksiyete oluştuğu ileri 

sürülebilir. 

Kronik tekrarlayan açlık grubunda; kat ettiği mesafede, süslenme süresinde ve 

defekasyon sayısında tekrarlanan deneyler arasında değişme olmadığı; ancak üçüncü 

tekrarlayan açlık deneyinde gezinme değerlerinde, stereotipik hareketlerde ve şahlanma 

sayısında bazal değerlere göre azalma olduğu, miksiyonun ise bazal değere göre arttığı 

saptanmıştır. Buna göre, tekrarlayan açlıkta ortaya çıkan anksiyete durumuna açlığın 

ikinci kez tekrarlanmasında tolerans gelişirken, açlığın üçüncü kez tekrarlanmasında 

toleransın ortadan kalkıp tekrar anksiyetenin ortaya çıktığı sonucu miksiyondaki artış ile 

desteklenmektedir. 

Kronik kısıtlı yem grubunda; gezinme değerlerinde, kat ettiği mesafede, 

süslenme süresinde, şahlanma sayısında, stereotipik hareketlerde ve miksiyonunda 

tekrarlanan deneyler arasında değişme olmadığı; ancak ikinci kısıtlı yem uygulamasında 

defekasyon sayısının ilk kısıtlı yem uygulamasında olduğu gibi arttığı, üçüncü 

uygulamada ise değişmediği saptanmıştır. Bu sonuçlarla, tekrarlanan kısıtlı yem 

uygulamasının lokomotor hareketlere etkisinin olmadığı, ancak defekasyondaki artışın 

anksiyeteyi gösterebileceği ileri sürülebilir. 
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Yükseltilmiş artı labirent testi, sıçanların doğal olarak yüksek ve açık alandan 

korkması ve bu korkudan sakınmak için kapalı kola girmeyi tercih etmesi ilkesine göre 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla açık kolda kalma süresindeki ve kapalı kola girme 

sayısındaki değişikliklerin anksiyete düzeyini gösterdiği kabul edilmektedir (44). Açık 

kolda harcadığı zaman, anksiyete ile ters ilişkili olarak değerlendirilirken; kapalı kola 

giriş sayısı aynı zamanda lokomotor aktivite göstergesi olarak da değerlendirilmektedir 

(46). 

Kontrol grubundaki hayvanların, yükseltilmiş artı labirentte açık kollarda kalma 

sürelerinin ve kapalı kola giriş sayılarının başlangıç değerlerine göre sadece 12 haftalık 

zamanın sonunda azaldığı saptanmıştır. Açık kolda kalma süresinin azalması, anksiyete 

benzeri davranış olarak kabul edildiğinden, kontrol grubunda 12 hafta sonunda 

anksiyete geliştiği ileri sürülebilir. Ancak bu pek doğru bir varsayım gibi 

gözükmemektedir. Çünkü kontrol grubu 6 kez yükseltilmiş artı labirente maruz 

kalmasına rağmen, 6 testin ilk 5’inde başlangıç değerlerini korumuştur. Sıçanların 

tekrarlayan bir şekilde yükseltilmiş artı labirente konmasının alışmaya neden olduğu 

gösterildiğinden, kontrol grubundaki bu bulgunun anksiyete artışının ötesinde, ortama 

alışmadan dolayı daha az açık kolda zaman harcamayı (daha az merak) tercih etmekten 

kaynaklandığı varsayımı daha doğru bir varsayım olarak gözükmektedir.  

Tekrarlayan açlığın bir veya birden fazla uygulanmasının açık kolda kalma 

sürelerine etkisi olmadığı görülmüştür. Tekrarlayan açlık grubundaki hayvanların açık 

alan testinde kat ettiği mesafe bazal değere göre anlamlı olarak daha fazla olması 

nedeniyle, yükseltilmiş artı labirent testinde de lokomotor aktiviteyi gösteren kapalı 

kola giriş sayısında artış olması beklenmekteydi. Ayrıca açık alan testinde bazal değere 

göre şahlanma sayısındaki azalma anksiyete göstergesi olarak düşünülmesine rağmen, 

yükseltilmiş artı labirentte bunu destekleyecek bulgu ortaya çıkmamıştır. Kontrol 

grubunda görülen açık kolda kalma süresindeki azalmanın tekrarlayan açlığa maruz 

kalan grupta ortaya çıkmaması, tekrarlayan açlık grubunda ortama alışma oluşmadığını 

ve bu gruptaki hayvanların açık ve yüksek alana ilk maruz kalma zamanındaki 

anksiyete düzeyini 12 hafta boyunca koruduğunu düşündürmektedir. Yapılan 

çalışmalarda, 36 saatlik açlığın, yükseltilmiş artı labirentte anksiyete fenomenine neden 

olduğu gösterilmiştir (47). Açlığın 36 saatinde saptanan anksiyete durumunun, 24 

saatlik açlık periyotlarının 3 kez tekrarlanması ile saptanmaması, ilk açlıkta oluşan 

anksiyete durumunun tekrarlanan açlık periyotları ile ortadan kalktığını 
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düşündürmektedir. Başka bir çalışmada, yükseltilmiş artı labirentteki aç sıçanların açık 

kolda geçirdikleri zamanda azalma olduğu gösterilmiş ve bu azalma korku benzeri 

davranış olarak değerlendirilmiştir (48). Ayrıca diğer bir çalışmada da, artı labirente 

tekrar tekrar konmanın beklenildiği gibi korkunun azalmasına neden olmadığı 

gösterilmiştir (49). Bu bulguya dayanılarak, hayvanların anksiyete/korku düzeylerinde 

geçen zaman içinde bir değişiklik olmadığı şeklinde yorum yapılabilir. Bu tez 

çalışmasında olduğu gibi 24 saatlik açlığın 2 gün serbest beslenmeden sonra 3 kez 

tekrar edilmesinin yükseltilmiş artı labirentte anksiyete düzeylerine etkisini gösteren 

herhangi bir çalışma bulunmadığından, sonuçları karşılaştıracak bilgiye ulaşılamamıştır. 

Ancak açlık dönemlerinde öğrenmenin bozulduğunu gösteren çalışmaların varlığı ve 

tekrarlayan açlığın hayvanların öğrenmesini etkilemesi nedeni ile kontrol grubunda 6. 

deneyde ortaya çıkan açık alanda kalma süresindeki azalmanın bu grupta ortaya 

çıkmadığı ileri sürülebilir. 

Kısıtlı yem uygulaması bir kez uygulandığında açık kolda kalma süresinin 

anlamlı olarak uzadığı; ancak tekrarlanan kısıtlı yem uygulamasında kontrol grubunda 

olduğu gibi, alışma geliştiği ve açık kolda kalma sürelerinde değişiklik olmadığı 

gösterilmiştir. Yedi gün boyunca günde 2 saat beslenen hayvanlara uygulanan 

yükseltilmiş artı labirent testinde kısıtlı yemle beslenmenin hayvanlarda anksiyolitik 

benzeri bir etkisinin olduğu görülmüştür (35). Kısıtlı beslenmenin anksiyeteye olan 

etkisini araştırmak üzere, akut (24 saatte 2 saat) ve kronik (10 gün süre ile günde 2 saat) 

kısıtlı yem yiyen hayvanlarla ve bu hayvanlar normal beslenmeye geçtikten 10 gün 

sonra yapılan başka bir çalışmada da, hayvanların yükseltilmiş artı labirent testindeki 

açık kolda kalma sürelerinde artış olduğu; yani kısıtlı yemenin anksiyolitik benzeri 

etkiye sahip olduğu ve bu etkinin normal beslenmeye geçtikten 10 gün sonra da devam 

ettiği gösterilmiştir (1). Bu çalışmaların sonuçları, tez çalışmasında bulunan sonuçlar ile 

benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, dişi farelerle yapılan başka bir çalışmada 28 

gün süresince % 20 ve % 50 kısıtlı yem uygulanmasının anksiyete benzeri davranışlara 

neden olduğu gösterilmiştir (50). Kısıtlı yem uygulaması iki hafta ara ile üç kez 

tekrarlandığında anksiyolitik benzeri etkinin ortadan kalktığını ilk kez bu tez 

çalışmasının sonuçları göstermektedir. 

Yükseltilmiş artı labirent testi, stres, kısıtlama, kaçınılamayacak şok gibi birçok 

psikopatolojik durumda ankiyetedeki artışı ölçebilmektedir (45). Stres testten bir dakika 

veya üç hafta önce uygulansa bile stresin testteki etkisinin ölçülebildiğine dair yapılan 
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çalışmaların (51) yanı sıra strese maruz kalmanın yükseltilmiş artı labirent testindeki 

davranışlara etkisinin olmadığını gösteren bazı çalışmalar da vardır (52,53). Çalışmalar 

arasındaki bu farklılık kullanılan yönteme, labirentin özelliklerine, kullanılan hayvanın 

türüne, cinsiyetine ve yaşına göre değişebilmektedir. 

Depresyon modeli olarak kullanılan zorunlu yüzme testinde, hareketsiz kalınan 

sürenin 1. deney gününde bazal değerlere göre kontrol grubunda ve 14 günlük kısıtlı 

yem uygulanan grupta anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. Bu bulgu, kontrol grubunda 

ve kısıtlı yem grubunda depresyon benzeri davranışın ortaya çıkması olarak 

değerlendirilebilir. Ancak deneyin birinci gününde ortaya çıkan bu hareketsizlik 

süresindeki uzama, deneyin ertesi günündeki tekrarında saptanmadığından, bu bulguyu 

depresyon benzeri davranış olarak yorumlamak doğru olmayacaktır. Çünkü zorunlu 

yüzme testinde, birinci gündeki hareketsizlik süresinin ertesi gün uzamış olması 

depresyon benzeri davranış olarak yorumlanmaktadır. Kontrol grubunda hareketsiz 

kalma süresinin uzayıp aç kalan grupta bu özelliğin ortaya çıkmamasının nedeni, 

hayvanların deney sırasında aç olması ve yeni ortamda yiyecek arama çabası olabilir. 

Bununla birlikte, 30 gün kısıtlı yem uygulamasına maruz kalan genç sıçanlarla (P28-60) 

yapılan zorunlu yüzme testinde, hareketsiz kalınan sürenin uzaması (54), bu tez 

çalışmasında bulunan sonuçlardan farklılık göstermektedir. Bu farklılığa sıçanların 

yaşının neden olabileceği ileri sürülebilir. 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, aç hayvanlarda açık alanda ortaya çıkan 

davranış değişikliklerinin yükseltilmiş artı labirentteki sonuçlar ile desteklenmediği 

görülmektedir. Bu farklılığın nedeni; testlerin, farklı davranış özelliklerini 

değerlendirmesi veya açlık nedeni ile hayvanlarda yem arama davranışının gezinmeyi 

artırması olabilir. 

On dört gün kısıtlı yem yiyen sıçanlarda anksiyolitik benzeri davranış 

değişikliğinin ortaya çıktığı ve kısıtlı yem yeme dönemlerinin 14 gün ara ile 

tekrarlanmasıyla anksiyolitik benzeri davranışa tolerans geliştiği bu tezin ana 

bulgusudur. Bu bulguya dayanılarak da, insanların yaptığı kısa süreli diyetlerin 

anksiyeteyi azaltabileceği, ancak diyet periyotlarının tekrarlanmasıyla anksiyeteyi 

azaltan etkinin görülemeyeceği ileri sürülebilir.  
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