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Preklinik Preklinik ÇÇalalışışmama

● Etkinlik
● Seçicilik
● Mekanizma
● Özel toksisite



Etkinlik / MekanizmaEtkinlik / Mekanizma

ModelModel

BiyokimyasalBiyokimyasal
HistopatolojikHistopatolojik

DavranDavranışışsalsal
Bellek

Amiloid β

Modellerin DayanaModellerin Dayanağığı

Lezyon (patoloji / anatomi)Lezyon (patoloji / anatomi)
Genetik bozuklukGenetik bozukluk
DavranDavranışış dedeğğiişşikliikliğğii
Kolinerjik hipotezKolinerjik hipotez



Lezyon Temelli Modeller

Spontan (in vivo / in vitro)
İndüklenen (in vivo / in vitro)
Genetik (in vivo)
Girişimsel (in vivo)

Ramesh S, 1988 (değiştirilerek)

in vivo modellerin vivo modeller--spontan spontan 

YaYaşşlanma ile gelilanma ile gelişşen nen nööropatolojik ropatolojik 
lezyonlarlezyonlar

●● Senil plak (kSenil plak (kööpek ve maymun)pek ve maymun)
●● Anormal filament (maymun)Anormal filament (maymun)



in vivo modellerin vivo modeller--indindüüklenenklenen
Alzheimer hastalAlzheimer hastalığıığı benzeri benzeri 
nnööropatolojik lezyonlarropatolojik lezyonlar
●● YavaYavaşş virvirüüs (prion)s (prion)

○○ Senil plaklar (fare)Senil plaklar (fare)
○○ Spongioform deSpongioform değğiişşiklikler (koyun)iklikler (koyun)

●● AlAlüüminyumminyum
●● MikrotMikrotüübbüül l üüzerine etkili maddeler    zerine etkili maddeler    
(kol(kolşşisin)isin)
○○ DDüüz filament birikimiz filament birikimi

in vivo modellerin vivo modeller--genetikgenetik

Transgenik fare Transgenik fare 
●● Amiloid Amiloid ööncncüül proteinil proteini
●● Presenilin 1Presenilin 1
●● Tau proteiniTau proteini

Knockout fareKnockout fare
●● ApoEApoE



in vivo modellerin vivo modeller--girigirişşimselimsel

Alzheimer duyarlAlzheimer duyarlıı beyin bbeyin böölgelerinde lgelerinde 
cerrahi, elektriksel ya da kimyasal cerrahi, elektriksel ya da kimyasal 
lezyonlarlezyonlar

●● HipokampusHipokampus
●● Meynert bazal nMeynert bazal nüükleusu kleusu 

in vitro modellerin vitro modeller--
spontan/indspontan/indüüklenenklenen

İnsan kortikal hücre kültürlerinde spontan 
lezyonlar
Nöron kültürlerinde indüklenen lezyonlar
●●Aluminyum ve kolşisin (insan, tavşan, 
sıçan, fare)
●●Glutamat ve/veya aspartat (insan)
Farklılaşmış insan teratokarsinoma 
nöronlarında indüklenen lezyonlar
Aluminyum, kolşisin, doksorubisin



KarKarşışılalaşşttıırma rma -- artartıılar / eksilerlar / eksiler
in vitroin vitro modellermodeller
Daha az karmaDaha az karmaşışık, ilak, ilaçç tarama itarama iççin uygunin uygun
ancak beyin fizyolojisi ancak beyin fizyolojisi ççalalışışmak imak iççin in 
kullankullanıılamazlamaz
in vivoin vivo modellermodeller
DavranDavranışış ççalalışışmalarmalarıı yapyapıılabilir, hastallabilir, hastalıık k 
iliilişşkili mutantlarkili mutantlarıın patolojik fenotipi ve yeni n patolojik fenotipi ve yeni 
tedavi hedefleri tantedavi hedefleri tanıımlanabilir,mlanabilir, ancak ancak 
insandaki patolojik fenotipi tam olarak insandaki patolojik fenotipi tam olarak 
ggöösteremez, bazsteremez, bazıı genlerin agenlerin aşışırrıı
ekspresyonu beklenmeyen etkilere yol ekspresyonu beklenmeyen etkilere yol 
aaççabilirabilir

Tong L, 2004

Transgenik modellerTransgenik modeller

Gardner (1968):Gardner (1968): Embriyonik hEmbriyonik hüücrelerin crelerin 
izolasyonu, blastokist embriyolarizolasyonu, blastokist embriyolarıına na 
injeksiyonuinjeksiyonu
Jaenisch ve Mintz (1974):Jaenisch ve Mintz (1974): YabancYabancıı
DNA DNA ’’nnıın dn dööllenmillenmişş yumurtaya aktaryumurtaya aktarıımmıı
Martin ve Evans (1981):Martin ve Evans (1981): Embriyonik Embriyonik 
kköök hk hüücre izolasyonu cre izolasyonu 



transgenik fare transgenik fare üüretimi retimi 

Embriyonik kök
(EK) hücreler

İstenen geni 
sunan hücreleri 

seçme 
blastokist

uterusa implantasyon

Yavruda genin varlığının araştırılması

Heterozigotların çiftleştirilip homozigot eldesiDöllenmiş yumurta

istenen gen
(vektör ile)

A

B
pronükleus

DNA

PDAPP fare +         + _ _ + 6-8

Tg2576 fare +         + _               _             + 9-11

APP23 fare +         + _              + + 6

TgCRND8 fare + ? _               ?             + 3

APPSwe TgC3-3 fare      + ?              ?                ?              ?       18

PSAPP fare +         + ?              +/- + 6

Tg478/1116/11587sıçan + ?               ?               ?              ?       9

ALZ7 fare _         + _               _              ?         .  

ALZ17 fare _         + _               _              ?         .

7TauTg fare _         + + ?              ?         18-20

JNPL3 fare _        + + +             + 5

pR5 fare _         +              + + ?          8

TAPP fare +         +              + ?             ?          6 

3xTg-AD fare +         +              + ?             ?          3

Adı Plak    P-tau   Düğüm  Hücre- Bellek- Yaş(ay)

Spires TL, & Hyman BT, 2005
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ttüürlerrler

D. melanogaster

M. musculus

C. elegans

P. marinus

Drosophila huAPP, huTau
C. elegans Aβ, huTau
P. marinus huTau     
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Spires TL, & Hyman BT, 2005



TTüürler: Artrler: Artıılar ?lar ?

İİnsan beynine benzerlik nsan beynine benzerlik 
Kolay ve hKolay ve hıızlzlıı üüreme, ucuz olmareme, ucuz olma
Etik kEtik kııssııtlama olmamastlama olmamasıı
GeliGelişşmimişş davrandavranışış testlerinin olmastestlerinin olmasıı
Genetik Genetik öözelliklerin bilinmesizelliklerin bilinmesi

Nonrodent modeller

Düşük maliyet üretim-bakım
Küçük canlı olmaları
Kısa yaşam süreleri
Çok iyi belirlenmiş genetikleri



DavranDavranışış ÖÖzelliklerizellikleri

tg2576 farelertg2576 fareler
Lokomotor aktivite artLokomotor aktivite artışıışı
ArtArtıı--labirent testi, zorunlu ylabirent testi, zorunlu yüüzme testi zme testi 
yanyanııtlartlarıı lokomotor aktivite artlokomotor aktivite artışıışı ile ile 
dedeğğiişşiyoriyor
HPA eksen deHPA eksen değğiişşikliikliğği yok i yok 

Gil-Bea FJ, et al., 2007

Transgenik modeller: Ne saTransgenik modeller: Ne sağğladladıı ??

HastalHastalığıığın temel biyolojisi ve n temel biyolojisi ve 
patogenezi hakkpatogenezi hakkıında anlaynda anlayışıışımmıızzıı
geligelişştirditirdi
İİlalaççlar ilar iççin test sistemleri oluin test sistemleri oluşşturduturdu



Yeni model Yeni model ççalalışışmalarmalarıı

TavTavşşanan
Kolesterol (yem)+ BakKolesterol (yem)+ Bakıır sr süülfat (su)lfat (su)
10 hafta10 hafta
NNööropatolojiropatoloji
Bellek kaybBellek kaybıı
İİlaca yanlaca yanııtt

Woodruff-Pak DS, et al. 2007 

DavranDavranışışsal Modellersal Modeller

ÖÖdevdev
Hata sayHata sayııssıı
Bitirme sBitirme süüresiresi

saat hafta



Davranış Modelleri:Yönlendiriciler

Ağrılı uyaran 
Açlık
Yükseklik-açık alan
Sosyal izolasyon
Zorunlu yüzme
Görsel uyaran
Kötü koku
Kötü tat

DavranDavranışış Modeli DModeli Düüzeneklerizenekleri



Model Türleri

Morris su tankı
Sekiz kollu ışınsal labirent
Pasif sakınma
Cisim tanıma
Üç-panelli pist
Yükseltilmiş artı-labirent

B

C

B

A

175 cm

25 cm

36 cm

Üç-Panelli Pist

Furuya Y, et al., 1988
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Kontrol
Skopolamin

Çalışma Belleği

Referans Bellek
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Skopolamin

3 mg/kg, i.p.

3 mg/kg, i.p.

Itoh J, et al., 1990

8 cm

50 cm

25 cm

yükseltilmiş artı-labirent



90 sn
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Kontrol
Skopolamin

Transfer süresi (sn)

3 mg/kg, i.p.

Model SeModel Seççimi imi 

AraAraşşttıırmanrmanıın amacn amacıı
Modelin duyarlModelin duyarlııllıık derecesik derecesi
Birden fazla model kullanımı
Deney koşulları uygunluğu



Tau +/+ hAPPTau +/+ hAPPTau -/-

Roberson ED, et al. 2007

Morris Su Tankı

AH: ModellenmiAH: Modellenmişş öözellikler ?zellikler ?
NNöörofibriler yumak ve nrofibriler yumak ve nööral plakral plak
Ailesel Alzheimer hastalAilesel Alzheimer hastalığıığı (AH) genlerinin (AH) genlerinin 
hastalhastalığıığın patolojisinde kann patolojisinde kanııtlanmtlanmışış rolrolüü
AHAH--iliilişşkili genlerin izole edilmesikili genlerin izole edilmesi
AH da lipid metabolizmasAH da lipid metabolizmasıı ve ve 
inflamasyonun teyid edilmesiinflamasyonun teyid edilmesi
DavranDavranışış dedeğğiişşiminin beyin biminin beyin böölgesine lgesine öözgzgüü
oluoluşşu u 
Tau dejeneratif deTau dejeneratif değğiişşimin varlimin varlığıığı



Tedavide Hedef NoktalarTedavide Hedef Noktalar
Reseptör
Enzim 
Amiloid
Serbest radikal 
İyon kanalı
Nörotrofik faktör
Hormon
Metal
Virüs
Gen

SonuSonuçç

ÇÇok ok ççeeşşitli canlitli canlıı ttüürleri hizmet ediyorrleri hizmet ediyor
Transgenik modellerle yeni ve verimli Transgenik modellerle yeni ve verimli 
bir dbir döönem banem başşlamlamışışttıırr
DavranDavranışış modelleri tamamlaymodelleri tamamlayııccıı
öözellikleri ile gezellikleri ile geççerlilierliliğğini korumaktaini korumakta
DoDoğğru seru seççim ve uygulama yanlim ve uygulama yanlışış veri veri 
üüretimini retimini öönlemektenlemekte
Birden fazla modelle test etme doBirden fazla modelle test etme doğğru ru 
bir yaklabir yaklaşışım   m   


