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Sunum Planı
Nöropatik ağrı ve semptomlarının tanımı
Allodini, hiperaljezi ve spontan ağrı ölçüm 

yöntemleri
Nöropatik ağrı hayvan modelleri:
- Santral uygulamalara bağlı modeller
- Sistemik uygulamalara bağlı modeller
- Total denervasyon modelleri
- Parsiyel denervasyon modelleri



Nöropatik Ağrı

Sinir sistemindeki bir primer
lezyonun veya disfonksiyonun
başlattığı ya da neden olduğu ağrı

IASP (Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği)

Nöropatik Ağrı Semptomları

Allodini
Hiperaljezi
Spontan ağrı



Hiperaljezi: normalde ağrılı
olan bir uyarana karşı verilen 
yanıtın artması

Allodini: normalde ağrılı olmayan 
bir uyaranın neden olduğu ağrı
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Spontan Ağrı
- Ototomi
- Pençenin titremesi
- Kaşınma
- Yalama
- Aşırı grooming
- Isırma
- Pençeyi ağızda 

tutma
- Tırnak çekme

- Vokalizasyon
- İştahsızlık, kilo kaybı
- Kanlı gözyaşı

(chromodacryorrhea)
- Göz, kulak kepçesi ve 

pençelerin renklerinde 
soluklaşma

- Anormal uyku
- Korunma davranışı





Santral Uygulamalara Bağlı
Modeller

Sistemik Uygulamalara Bağlı
Modeller

Total Denervasyon Modelleri
Parsiyel Denervasyon Modelleri

Santral Uygulamalara Bağlı Modeller

Epileptojenik yaklaşım (Black 1974; 
Kryzhanovsky 1976, 1993)

- SSS duyusal alanlarına penisilin, 
tetanus toksini, aluminyum oksit, 
kobalt, striknin enjekte edilir.



Santral Uygulamalara Bağlı Modeller

Eksitotoksik omurilik zedelenmesi 
(Kuviskuvalik asit, kainik asit vb. 
enjeksiyonu) (Yezierski & Park 1993; Defrin & 
Urca, 1993)

- Sıçanlarda/farelerde intraspinal/intratekal
enjeksiyon.

Fotokimyasal omurilik iskemisi (Prado ve 
ark., 1987; Hao ve ark. 1991, 1992)

- Sıçanlarda sistemik olarak enjekte edilen 
boyayıcı maddenin argon lazeri ile ışıtılması.

Sistemik Uygulamalara Bağlı Modeller

Streptozosin ile oluşturulan diyabetik 
nöropati (Wuarin-Bierman ve ark. 1987; 
Courteix ve ark. 1993)

- 75mg/kg tek doz streptozosin enjeksiyonu 
pankreas beta hücrelerini zedeleyerek diyabet 
oluşturur.
- 1 hafta içinde belirgin hiperaljezi ve allodini

Alloksan ile oluşturulan diyabetik 
nöropati (Lee ve ark. 1990)



Sistemik Uygulamalara Bağlı Modeller

Obesiteye bağlı diyabetik nöropati; 
nutrisyonel diyabetik nöropati (%40 
galaktoz diyeti) (Wuarin-Bierman ve ark. 
1987)

Postherpetik nevralji modeli (Fleetwood-
Walker ve ark. 1999)

Vinkristin, paklitaksel ve sisplatin 
injeksiyonları (Aley ve ark. 1996; Cavaletti 
ve ark. 1995; Authier ve ark. 2000)

Total Denervasyon Modelleri
Aksotomi (nörektomi, nöroma) (Wall ve 
ark. 1979)

- Siyatik sinir orta-uyluk seviyesinden ortaya 
çıkarılır.
- Sinir, trifurkasyona proksimal olarak 3/0 - 5/0 
dikiş materyali ile sıkıca bağlanır.
- Ligatürün distalinden, sinir kesilir.
- Ototomi, kilo kaybı
Bir krioprob ile dondurulup çözündürüldükten sonra 
kesi (Zeltser ve ark. 1990)
Elektrokoter bıçağı ile kesi (Zeltser ve ark. 1990)
Makasla kesi (Zeltser ve ark. 1990)
Bistüri ile kesi (Blumenkopf & Lipman, 1991)



Total Denervasyon Modelleri
Total siyatik sinir kesisi ve resütüre
edilmesi (Wall ve ark. 1979)

- Kesiden hemen sonra epinöral kılıf uç uca 
getirilerek 7/0 veya daha ince dikiş
malzemesiyle dikilir.

Total siyatik sinir ezilmesi (Kerns ve ark. 
1991)

- Kömür tozuna batırılmış dişsiz bir forseps 
ile siyatik sinirin 2 mm.lik bölümü 2 kez 30 
sn.lik peryodlarla sıkıştırılır.
- ↓ ototomi, ↓ hiperaljezi

Total Denervasyon Modelleri
Total siyatik sinir dondurulması
(krionöroliz) (Kerns ve ark., 1991; DeLeo ve 
ark. 1994)

- Siyatik sinir hafifçe kaldırılıp altına bir krioprob
yerleştirilerek 2 kez 30 sn.lik peryodlarla 10 mm.ye 
kadarlık bir bölümü dondurulur.

Multipl servikal spinal nörektomi
(Wiesenfeld & Lindblom, 1980)

- C2-C6 vertebraların lateral prosessusları ortaya 
çıkarılır ve altındaki spinal sinirler 5/0 sütür ile sıkıca 
bağlanır ve kesilir. Ototomi sık görülür.



Total Denervasyon Modelleri
Dorsal ve ventral rizotomi (Basbaum, 1974; 
Lombard ve ark. 1979; Li ve ark. 2002)

Total brakial pleksus kesisi (Wiesenfeld & 
Lindblom, 1980)

- Transaksiller yaklaşımla brakial pleksus
ortaya çıkarılır, dalları bağlanır ve distalden
kesilir.

Total trigeminal rizotomi (Black, 1974)
- Transtemporal retrogasseriyan yaklaşımla 
trigeminal kök ortaya çıkarılır, kesilir veya 
sıkıca bağlanır.

Parsiyel Denervasyon Modelleri
Parsiyel trigeminal rizotomi (Black, 1974)

- Total trigeminal rizotomiye benzer 
yaklaşımdan sonra trigeminal kök parsiyel
olarak zedelenir.

Multipl dental pulpektomi (Black, 1974)
- Kedilerde tek taraflı alt ve üst çenedeki 
dişlerin pulpaları çıkarılıp, kanallar dolgu 
malzemesi ile doldurulur. Taktil allodini ve 
korunma davranışı gelişir.

İnferior kaudal trunkus rezeksiyonu (Na ve 
ark., 1994)



Parsiyel Denervasyon Modelleri
Kronik konstriksiyon zedelenmesi (KKZ) 
(Bennett & Xie, 1988)

- Siyatik sinire, trifurkasyona proksimal olarak, 
4/0 veya 5/0 krome katküt ile yaklaşık 1mm 
aralıklarla 4 ayrı gevşek düğüm atılır.
- Ligatürlerin sıkılığı yüzeyel epinöral
vaskülarizasyonu önleyecek kadar fazla olmaz.
- İnflamatuar nöropati modeli olarak da 
düşünülebilir; 2-5 günde başlayan ve 2-4 aya 
kadar süren allodini, hiperaljezi gelişir.
- Ototomi, kilo kaybı, cinsel istekte azalma
- Farelerde (Myers & Sommer, 1993)



Parsiyel Denervasyon Modelleri

Trigeminal kronik konstriksiyon
zedelenmesi (Vos & Maciewicz, 1991)

- Küçük bir insizyondan sonra sıçanın kafatası
ve nazal kemik ortaya çıkarılır.

- Sol infraorbital sinir birbirine 2 mm uzak 2 
ligatürle (5/0) ve epinöral dolaşımı
bozmayacak şekilde gevşekçe bağlanır.

Parsiyel Denervasyon Modelleri

Parsiyel sıkı ligasyon (PSL) (Seltzer ve ark., 
1990)

- Trifurkasyona proksimal olarak, yukarı uyluk 
seviyesinden, siyatik sinirin dorsal 1/3 ila 1/2’si 
8/0 dikiş materyali ile sıkıca bağlanır.
- Kontralateral pençede de spontan ağrı, 

allodini, hiperaljezi görülür.
- Aylarca sürer; ototomi yok.
- Farelerde (Malmberg & Basbaum, 1998)







Parsiyel Denervasyon Modelleri
Spinal sinir ligasyonu (SSL) (Kim & Chung, 
1992)

- Vertebral kolona lateral yaklaşımla 
paravertebral kaslar künt olarak disseke
edilir. L5 ve L6 vertebraların lateral
prosessusları kırılıp uzaklaştırılır. Alttaki 
lumbar spinal sinirlerin bir (L5) veya iki 
tanesi (L5-L6) 3/0 ipek ile sıkıca bağlanır.
- 5-10 hafta boyunca allodini, hiperaljezi var; 
ototomi yok.
- Farelerde (Mogil ve ark., 1999)



Dr. Ahmet DOĞRUL’un izniyle

Davranışsal Bozukluklar KKZ-
Bennett

PSL-
Seltzer

SSL-
Chung

Spontan Ağrı Davranış Belirtileri
- Ototomi + - -

- Korunma davranışı + + +

Uyarı ile Oluşan Ağrı Davranış
Belirtileri

- Mekanik allodini + ++ +++

- Soğuk allodinisi +++ ++ +

- Termal/mekanik hiperaljezi + + +



Parsiyel Denervasyon Modelleri

Siyatik sinir dallarının zedelenmesi 
(Decosterd & Woolf 2000; Lee ve ark. 2000; 
Hofmann ve ark. 2003)

- Siyatik sinirin 3 terminal distal dalından ikisi (tibial
ve ana peroneal sinirler) 5/0 ipek ile sıkıca 
bağlandıktan sonra ligasyonun distalinden kesilir, sural
sinire ise dokunulmaz (Decosterd & Woolf).

Safen sinirin parsiyel sıkı ligasyonu ve 
kronik konstriksiyon zedelenmesi (Walczak
ve ark., 2005, 2006; Hulse ve ark. 2008)



 

L3

L4

L5

L6

KKZ 
SSLPSL

Safenik sinir

Spinal Kord DKGİnervasyon Alanı 
pe

nç
e Siyatik sinir



Bu kadar çok hayvan modeline 
gereksinim var mı? 

Bu modeller insanda nöropatik
ağrı anlayışımızda ilerleme 
sağladı mı?

Bu modeller nöropatik ağrı
tedavisinin gelişmesine katkıda 
bulundu mu?


