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ÜNİTE

1DENEY HAYVANLARI VE TARİHSEL GELİŞİM

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Laboratuvar hayvan yetiştiriciliği de-
neysel hayvan kullanımında dikkat edilmesi gerekir. Laboratuvar hay-
van bilimi ve tarihsel gelişimi yer almaktadır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

Bilimsel araştırmalarda, deneylerde ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlar ‘Deney Hayvanı’ ola-
rak tanımlanır. Bir ilaç ya da tedavi yönteminin insan üzerinde kullanılabilir hale gelebilmesi için birçok 
deneme ve araştırmadan geçmesi gerekmektedir. 

Deney Hayvanları
Deney hayvanları laboratuvar ya da çiftliklerde, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere yetiştirilir-

ler. Bu hayvanlar özel olarak üretilmektedir. Yapay ortamlar olan kafeslerde doğmakta ve bu ortamda 
araştırma, deney ve testlerde kullanıldıktan sonra yine bu ortamda yaşamları sona ermektedir. 

Bu hayvanlara örnek olarak sıçan (rat), fare, kobay, hamster, gerbil, tavşan örnek verilebilir ve bun-
lar Laboratuvar Hayvanları olarak adlandırılır. Bunların dışında çiftliklerde keçi, koyun, sığır, domuz, at 
ve tavuk gibi hayvanlar da Deney Hayvanı olarak kullanılabilmektedir. Fakat bu hayvanların insan ile 
duygusal bağları güçlü olduğu için etik kaygılardan ötürü günümüzde çok sınırlı olarak belirli araştırma-
larda kullanılmaktadırlar. Tıbbi alanda yapılan deney ya da laboratuvar hayvanlarının kullanıldığı çalış-
malar için hayvanların kullanıldığı deneylere ‘Hayvan Deneyleri’ adı verilir.

Deney hayvanları daha çok biyomedikal araştırmalarda ve biyolojik hipotezlerin denenmesinde kul-
lanılmaktadır. Bu hayvanlar ile yapılan çalışmalarda yalın ve doğrudan sonuca varan deneylere önem 
verilmelidir.

Deney hayvanlarının deneylerde yararlı bir şekilde kullanılması ve onlardan daha çok yarar sağla-
nabilmesi için bu hayvanlara ait bazı parametrelerin bilinmesi gerekir. Bunlar;

 ➣ Biyolojileri
 ➣ Fizyolojileri
 ➣ Genetik yapıları
 ➣ Bakım ve beslenmeleri
 ➣ Hastalıklarıyla mücadele yollarıdır.

Hayvan Deneylerinin Yapıldığı Temel Çalışma Alanları
Tıp hekimliği, veteriner hekimlik, diş hekimliği, eczacılık ve temel biyoloji alanları,
İnsan ve hayvanlardaki hastalıkların araştırılması, tanı, tedavi ve önlenmesi,
İnsan ve hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı, toksin, antitoksin ve antiserum gibi maddelerin üretimi ve 

kullanılabilirliğinin denetlenmesi,
İnsan ve hayvanlarda fizyolojik ve etiyolojik olayların araştırılması
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğine karşı toksikolojik araştırmalar,
Adli tıp araştırmalarıdır.
Deney hayvanlarının kullanıldığı önemli alanlar ise şu şekilde özetlenebilir;

 ➣ Biyolojik, patolojik, biyokimyasal, fizyolojik, ürolojik, bakteriyolojik, parazitolojik, hematolojik, far-
makolojik, toksikolojik, biyo-genetik ve biyo-immunolojik araştırma alanları.

 ➣ İlaç sanayisi
 ➣ Cerrahi tekniklerin geliştirilmesi.

ÜNİTE

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Hayvan Modeli
Laboratuvar hayvanları bilimi, tıbbi, biyomedikal, ilaç, kozmetik gibi alanların ön araştırmasında, 

hayvanların insanda kullanılabilir hale gelmesinden önce verilerin toplanmasında, analiz edilmesinde ve 
sonuçlara varılmasında kullanılan bir bilim dalıdır. 

Bu bilim hayvanların anatomik ve fizyolojik yapısı üzerine, yetiştirilmesi, çoğaltılması, çevresel ih-
tiyaçları, davranışları, genetik ve mikrobiyolojik yönden standartlaştırılması, hastalıklardan korunması, 
deneysel yöntemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, farmakolojik ajanlara karşı gösterdiği etki ve ötena-
zi konularını kapsar.

Laboratuvar hayvanları bilimi hayvan deneylerinin kalitesinin artırılması ve hayvan refahının sağlan-
ması üzerine durmaktadır. 

3R kuralı deney hayvanlarının refahının sağlanmasında önemli rol oynar. 3R Prensibi;
1. Replacement (Yerine Koyma): Araştırmalarda deney hayvanı yerine kullanılabilecek başka tek-

nik, model ya da yöntemlerin kullanılmasıdır.
2. Reduction (Azaltma): Doğru sonuca ulaşmak için gerekli en az sayıda deney hayvanı kullanma-

yı hedefler.
3. Refinement (İyileştime): Hayvana yapılan uygulamalar esnasında ve sonrasında ağrı, stres gi-

bi etkenlerin en aza indirgenmesini hedefler.
En kısa tanımıyla hayvan modeli, insan yerine konulmuş anlamı taşır. Daha geniş bir ifadeyle nor-

mal, anatomik ya da fizyolojik yapının ya da psikolojik durumun analiz edilebileceği, kendiliğinden veya 
indüklenmiş bir patolojinin araştırılması için biyolojik işlev yönünden insan ya da diğer hayvan türlerine 
benzerlik gösteren olarak tanımlanır. 

Deneylerin uygun ve güvenilir olabilmesi için, o deney için en uygun hayvan türünün seçilmesi gere-
kir. Araştırmalarda kullanılan hayvan modelleri 4 gruba ayrılır.

1. İndüklenmiş modeller: Cerrahi yolla veya bir madde yoluyla anatomik, fizyolojik yapıda hasta-
lık, bozukluk oluşturulmuş hayvan modelleridir.

2. Spontan modeller: Genetik ve çevresel nedenlerle ortaya çıkan ve insanlardaki hastalığa ben-
zer patoloji ve hastalık belirtileri gösterebilen hayvan modelleridir.

3. Negatif modeller: Belirli bir hastalığın deneysel veya doğal olarak kesinlikle gelişmediği hayvan 
türü, ırkı veya soylarıdır. 

4. Olası modeller:  Bu tip çalışmalarda hedef insandaki hastalık değildir. Hayvanlardan insanlara 
geçebilecek hastalıklar öngörülerek muhtemel bir durum ortaya konulmak için oluşturulmuş modellerdir. 
Hastalıklar öncelikle hayvanlarda görülmüştür ve benzerlerinin insanlarda tanımlanması için yapılan ça-
lışmalardır.

HAYVAN DENEYLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Deney hayvanlarının çalışmalarda kullanılmasının en eski başlangıcı İlkçağ’ın Eski Yunan ve Eski 

Roma dönemine kadar uzanmaktadır. 
Yaşayan hayvanın içindeki yapı ve işleyişin anlaşılması için kesilerek açılması anlamına gelen vivi-

seksiyonun tarihi Eski Yunan’a kadar dayanmaktadır.
Hayvanlar üzerinde araştırma yaparak tıpta devrim yapan birçok bilim insanı vardır. William Harvey 

de bunlardan biridir. Harvey canlı geyik üzerinde yaptığı incelemelerle kan dolaşımını doğru bir şekil-
de tanımlamıştır. 

Rene Descartes hayvanların acı çekmeyeceğini savunmuştur. Hayvanların akılları olmadığı için acı 
çekmeyeceklerini düşünmüştür. Robert Boyle fare veya kuşun havasız yaşayamayacağını kanıtlamış-
tır. Hayvandan hayvana, hayvandan insana kan nakli denemeleri bu dönemde yapılmıştır. Jeremy Bent-
ham hayvanların acı çekmediği düşüncesine inanmadığı için bu durumu Ahlak ve Yasa Prensipleri Baş-
langıcı adlı kitabında bu durumu gündeme getirmiştir. 

1960’tan itibaren hayvan deneyleri ile ilgili etik çalışmalar artmaya başlamıştır.

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE YASAL DURUM
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslar Arası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler 

tarafından, 23 Eylül 1977 tarihinde Londra’da gerçekleştirilen hayvan hakları konusundaki 3. Uluslara-
rası Toplantı’da kabul edilmiş ve 15 Ekim 1978’de ilan edilmiştir. Bildirgenin 8. maddesi hayvanların de-
neylerde kullanılmasının hayvan haklarına aykırı olduğunu vurgulamaktadır. 
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Ülkelerde Yasal Durum
Birçok ülkede hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda herhangi bir yasal düzenleme olmadan de-

vam edilmesine rağmen, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerde hayvan deneyleri yasal düzen-
lemelerle denetlenmektedir. 

Avrupa Konseyi’ne göre aşağıda belirtilen amaçlar dışında hayvanlar deneylerde kullanıla-
maz.

 ➣ İnsan, hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık ve sağlık durumu ile herhangi bir anormalliğin en-
gellenmesi, ilaç madde üretimi, kalitesi, etkisi ve güvenilirliği ile ilgili testler,

 ➣ İnsan, hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık veya anormalliğin tanısı ve tedavisi,
 ➣ İnsan, hayvan ve bitkilerdeki fiziksel durumun belirlenmesi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi,
 ➣ Çevrenin korunması
 ➣ Bilimsel araştırma
 ➣ Eğitim ve eğitim uygulaması.

1986 yılında AB üyesi devletler tarafından aşağıdaki kurallara uyulması halinde hayvan de-
neylerine izin verilmesi öngörülmüştür.

 ➣ Bilimsel araştırma
 ➣ Eğitim ve eğitim uygulamaları
 ➣ İnsan, omurgalı ve omurgasız hayvan ve bitkileri etkileyecek hastalık ve sağlık durumu veya 
herhangi bir anormalliğin engellenmesi, ilaç madde üretimi, kalitesi, etkisi ve güvenilirliği ile ilgili 
testler

 ➣ İnsan, omurgalı ve omurgasız hayvanlar ve bitkilerdeki fiziksel koşulların tahmini, belirlenmesi, 
düzenlenmesi ve değiştirilmesi

 ➣ İnsan ve hayvanların refahı veya sağlığıyla ilişkili olarak çevrenin korunması.
Üniversite ve bünyesinde bulunan araştırma merkezlerinde eğitim ve uygulama yapabileceğini, bu-

na ek olarak üniversite dengi okullarda izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 
17 Şubat 1989’da AB Parlamentosu Deneysel Amaçlı Hayvan Kullanımının Kısıtlanması ile ilgili ya-

sal düzenleme hazırlamıştır. Üye ülkelerden deneysel ve diğer bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılan 
hayvanlar için;

 ➣ Koruyucu yaptırımlar
 ➣ Hayvan deneylerinin en aza indirilmesi
 ➣ Alternatif yöntemlerin uygulanması
 ➣ Etik kurulların oluşturulması
 ➣ Deneyleri lisanslandırmaları beklenmektedir.

17 Şubat 1993’te Almanya’da Hayvanları Koruma Yasası yenilenmiştir ve hayvan deneylerine belir-
li sınırlandırmalar getirilmiştir.

Biyolojik ve tıbbi çalışmalar ve araştırmalarda kullanılmak üzere satılan hayvanların uygun olmayan 
bakım ve tedavi aldıklarından dolayı Amerikan Kongresi yeni düzenlemeler yapmıştır. Bunlar;

 ➣ Hayvanların bakımı, taşınması ve
 ➣ Satılması konusunda sınırlamalardır.

Daha sonraki yıllarda deney hayvanlarının uygun kullanımı ve tedavisi için düzenlemeler yapılmıştır.
Deney Hayvanları ile İlgili Ulusal Mevzuatlar
Deney hayvanlarının kullanımına ilişkin ulusal mevzuat hazırlanırken ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nin 

bakış açısından yararlanılmıştır. 
Son düzenleme 15. 02. 2014 tarihinde Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esasla-

rına Dair Yönetmelik düzenlenmiştir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hay-
vanlarından biri değildir?

A) Hamster
B) Gerbil
C) At
D) Rat
E) Fare

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanları olarak adlandırılan deney 
hayvanları; fare, sıçan, hamster, gerbil, tavşan gi-
bi canlılardır. Atlar da deney hayvanı olabilmekte-
dir fakat laboratuvar hayvanı değillerdir.

YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanla-
rı ile çalışılırken bilinmesi gereken para-
metrelerden biri değildir?

A) Biyolojileri
B) Maliyetleri
C) Davranış özellikleri
D) Genetik yapıları
E) Bakım ve beslemeleri

AÇIKLAMA
Deney hayvanlarının laboratuara maliyetleri dene-
yi etkileyen faktörlerden değildir.

YANIT: B

3. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanla-
rından yararlanılan çalışma alanlarından 
biri değildir?

A) Kozmetik
B) Adli tıp
C) Tıp hekimliği
D) İlaç sanayi
E) Ergonomi çalışmaları

AÇIKLAMA
Deney hayvanları ergonomi çalışmalarında kulla-
nılmamaktadır.

YANIT: E

ÇIKMIŞ SORU 2013-ARA SINAV

4. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hay-
vanlarının kullanım amaçlarından biri de-
ğildir?

A) Verimlerinden yararlanılması
B) Eğitim, öğretim
C) Adli soruşturmalar
D) Bilimsel araştırmalar
E) İnsan, hayvan ve bitkilerdeki davranışsal 

özelliklerin değerlendirilmesi

AÇIKLAMA
Deney hayvanlarının verimlerinden yararlanılmak 
amaçlanmaz.

YANIT: A

5. ‘Laboratuvar hayvanı modeli’ ne demek-
tir?

A) İnsanın yerine konulmuş
B) Fare
C) Kobay
D) Hayvan deneyi
E) Genotipleme

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanı modeli, en kısa tanımıyla in-
sanın yerine konulmuş anlamı taşır.

YANIT: A

6. Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda 
kullanılan hayvan modellerinden biri de-
ğildir?

A) İndüklenmiş modeller
B) Viviseksiyon
C) Spontan modeller
D) Negatif modeller
E) Olası modeller

AÇIKLAMA
Vivisekiyon, canlıların bilimsel amaçlar işçin cerra-
hi tekniklerle parçalarına ayrılma işlemidir.

YANIT: B    
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7. Viviseksiyon ilk nerde kullanılmıştır?

A) Eski Yunan
B) Anadolu
C) İlk Amerika
D) İngiltere
E) Orta Doğu

AÇIKLAMA
Viviseksiyonun tarihi Eski Yunan’a kadar dayan-
maktadır.

YANIT: A

8. Canlı geyik üzerinde araştırma yaparak 
kan dolaşımını tanımlayan bilim insanı 
kimdir?

A) Hipokrat
B) Decartes
C) Galen
D) Harvey
E) Robert Boyle

AÇIKLAMA
Harvey geyikler üzerinde yaptığı çalışmalar ile kan 
dolaşımını doğru bir şekilde açıklayan bilim insa-
nıdır.

YANIT: D

ÇIKMIŞ SORU 2014-ARA SINAV

9. Avrupa Birliği bilimsel amaçlı kullanılan 
hayvanlar ile ilgili ilk yasal düzenlemeyi 
hangi yılda yayımlamıştır?

A) 1986
B) 1996
C) 2006
D) 2010
E) 2012

AÇIKLAMA
 İlk yasal düzenleme 1986 yılında yapılmış ve hay-
vanlar üzerinde yapılacak deneylere izin verilebi-
lecek ölçütler belirlenmiştir.

YANIT: A

10. Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona 
bağlı ulusal birlikler tarafından 23 Eylül 
1977’de kabul edilen düzenleme hangisi-
dir?

A) Hayvan Hakları Yasası
B) AB Parlementosu Hayvan Deneyi Yöner-

gesi
C) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Kozmetik Yönetmeliği
E) Hayvanları Koruma Kanunu

AÇIKLAMA
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslar arası 
Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler 
tarafından 23 Eylül 1977’de kabul edilmiş ve hay-
vanların da haklara sahip olduklarını ve bunlara 
saygı duyulması gerektiğini belirtmektedir.

YANIT: C

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konse- 
yi’nce deney hayvanı kullanılmayı gerek-
tirmeyecek bir durumdur?

A) Çevrenin korunması
B) Bilimsel araştırma
C) Ticari antlaşmalar
D) Eğitim
E) Eğitim uygulamaları

AÇIKLAMA
Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlar doğrul-
tusunda deney hayvanı kullanım amaçları; insan 
ve hayvanlarda görülen hastalıkların tanı ve teda-
vileri, bilimsel çalışmalar, eğitim ve eğitim uygu-
lamaları, çevrenin korunmasıdır. Deney hayvanı 
kullanımlarında ticari kaygılar olmamalıdır.

YANIT: C
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12. Almanya’da kabul edilen Hayvanları Koru-
ma Yasası’na göre deney hayvanları han-
gi koşullarda kullanılamaz?

A) Hastalık
B) Anormallikler
C) Fiziksel yaralanmalar
D) Tanı ve tedaviyi geliştirecek durumlar
E) Kozmetik

AÇIKLAMA
Hayvanları Koruma Yasası ile deney hayvanları-
nın kozmetik, sigara, tütün ve deterjan amaçlı kul-
lanımları yasaklanmıştır.

YANIT: E

13. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi Animal 
Welfare Act’ın yaptığı düzenlemelerin 
kapsadığı hayvan türlerinden biridir?

A) Deniz memelileri
B) Çiftlik hayvanları
C) Kuş
D) Fare
E) At

AÇIKLAMA
Animal Welfare Act’ın yaptığı düzenleme kedi, kö-
pek, maymun, domuz, hamster, deniz memelileri 
gibi deney ve araştırmada kullanılacak sıcakkanlı 
hayvanları kapsarken, kuş, fare, sıçan, at ve diğer 
çiftlik hayvanlarını kapsamaz.

YANIT: A

14. Ülkemizde deney hayvanları ile ilgili mev-
zuatların dayanağı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Animal Welfare Act
B) Avrupa Birliği düzenlemeleri
C) Almanya Hayvanları Koruma Kanunu
D) Kanada Konseyi
E) Amerikan Konseyi

AÇIKLAMA
Ülkemizdeki düzenlemeler yapılırken Avrupa Birli-
ği mevzuatları dikkate alınmıştır.

YANIT: B

15. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvan-
ları ile ilgili ülkemizdeki en güncel yasal 
mevzuattır?

A) Kozmetik Yönetmeliği
B) Hayvanları Koruma Kanunu
C) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalış-

ma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
D) İyi Laboratuvar Uygulamaları Yönetme-

liği
E) Hayvanların Korunmasına Dair Uygula-

ma Yönetmeliği

AÇIKLAMA
Ülkemizde deney hayvanları ile ilgili en güncel dü-
zenleme 15. 02. 2014’te yürürlüğe giren Hayvan 
Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esas-
larına Dair Yönetmelik’tir.

YANIT: C
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; laboratuvar hayvanı biliminin etik ku-
ralları ve düzenlemeleri, düzenleme yapan kuruluşlar anlatılmaktadır. 
Konuların genel olarak tanımları kavrayarak çalışmak yararlı olacaktır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

Geçmişten günümüze insan sağlığı konusunda önemli tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve geliştirilme-
ye devam etmektedir. Yapılan birçok deneysel çalışma canlı yaşamı boyunca gerçekleşen olumsuz du-
rumların ortadan kaldırılabilmesi ya da yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir. Hayvanların de-
neysel çalışmalarda kullanımı, bilimsel çalışma, eğitim-öğretim ve çeşitli adli soruşturmalar olmak üzere 
üç temel esasa dayanmaktadır. İnsan üzerinde yapılacak araştırmaların önemli bir kısmı deneysel ça-
lışma şeklinde yürütülmektedir. 

Genel Kavramlar
Deney Hayvanı
Genel anlamda araştırmacılar tarafından canlılar içerisinde omurgalı ya da omurgasız tüm hayvan 

grupları deney hayvanı olarak nitelendirilmektedir. Standardizasyonun sağlanması için deney hayvanı 
yetiştiren merkezlerin oluşturulması ve bu merkezlerin standart hale getirilmesi birinci aşamayı oluştu-
rur. İkinci aşama ise; yapılacak olan çalışmalarda deney hayvanı kullanımında uyulması gereken kural-
ların belirlenmesi ve bu kuralların ihlali durumunda yaptırımların ortaya koyulması hedeflenmiştir. 

Daha gelişmiş bir anlatımla deney hayvanı; hipotezi bilimsel kurallara göre kurulmuş bilimsel araş-
tırmalarda ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlardır. Bu tanımlar ülkemizde ilgili yasalar ile standar-
dize edilmiştir. Deney hayvanı tanımının son hali; serbest yaşayan larva biçimleri ve/veya çoğalan lar-
va biçimleri dahil, ancak cenin ya da embriyo biçimleri hariç, insan olmayan herhangi bir omurgalı can-
lıdır. Deney hayvanı üretim merkezleri oluşturulmuş ve bu merkezlerin takibi Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na verilmiştir. Bu merkezlerde üretilecek deney hayvanlarının özellikleri, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın 2011 yılında resmi gazetede yayımlamış olduğu yönetmeliğin dördüncü madde-
sinde belirlenmiştir.

2014 yılı şubat ayında yürürlüğe giren Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları-
na Dair Yönetmelik’te ise deney hayvanı; prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan ya da çoğalan larva 
biçimleri, canlı kafadanbacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren me-
meliler dahil, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlı olarak tanımlanmıştır. 

Etik
Etik toplum yaşamında ya da bilimsel alanda yapılabilecek davranışların, hal ve hareketlerin, ahla-

kın, özellikle de özgürlüğün sınırı olarak genel hatları çizilen bir kavramdır. Kelime anlamı olarak ahlak 
ve töre bilimi olarak ifade edilmektedir.

Hayvan deneylerinde etik kavramı ile ilgili ilk çalışmalar, Londra ve Fransa’da başlamıştır. Bu çalış-
malar sonucunda İngiltere’de 1876 yılında Royal Comission adı altında bir komisyon kurularak Hayvan-
lara İnsancıl Davranma Yasası olarak dilimize çevrilen ilk etik yasayı yapmışlardır. 

1978 yılında hayvan haklarını korumaya yönelik oluşturulan ve Paris’te deklere edilen on dört mad-
delik Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ile hayvan deneyleri etiği konusunda önemli bir adım atılmıştır.

Hayvan deneyleri etiği konusunda yapılmış önemli çalışmalardan biri de Dünya Sağlık Örgütü 
ile Uluslararası Tıbbi Bilimler Örgütleri Konseyi’nin 1982 yılında yapış olduğu, Hayvan Deneyleri Etik 
Yasası’dır.

DENEY HAYVANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ETİK 
DÜZENLEMELER VE KURALLARI 2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Hayvan Deneyleri Etiğinde Temel İlkeler
Deneysel çalışmalarda kullanılması planlanan hayvanların, hangi şartlar altında kullanılabileceğini 

belirlemek amacı ile 1959 yılında Russel ve Burch adlı iki araştırmacı tarafından yayınlanmıştır. İnsa-
ni Deneysel Tekniklerin İlkeleri isimli eserde ilk olarak öne sürülen felsefe 3R kuralı olarak bilinmekte-
dir. Bunlar Replacement, Reduction ve Refinement’tir. Ülkemizde bunlar modifiye edilmiş ve 4A kura-
lı ortaya çıkmıştır.

 ➣ Az sayıda deney hayvanı kullanımı
 ➣ Ağrısız-acısız deney protokolü
 ➣ Alternatif araştırma olanakları
 ➣ Ahlak ve bilimsel yönteme sahip araştırmacı

Ayrıca 3R kuralına ek olarak son zamanlarda kullanılan deney hayvanlarına karşı sorumluluk (Res-
ponsibility) ve saygı (Respect) olarak 5R kuralını kullanmaktadır.

Replacement (Yerine Başkasını Kullanma): Deney hayvanı yerine daha basit yapılı canlıların kul-
lanımı önerilmektedir. Amaç omurgalıların kullanıldığı metotların yerine geçebilecek hissiz materyallerin 
kullanımıdır. Sinir sistemi daha az gelişmiş omurgasız hayvanlar veya bir hücreli canlıların tercih edil-
mesi daha doğru olacaktır. Doku, organ ve hücre kültürleri ya da matematiksel modellemeler, bilgisa-
yar destekli programlar da kullanılabilir. Eğitimlerde hayvanların kendilerinin yerine uygun şekilde tasar-
lanmış maketlerin kullanımı ve videolar da eğitim sırasında tekrar tekrar hayvan kullanımını engeller. 

Kullanılacak Alternatif Yöntemlerin Olumlu ve Olumsuz Yanları
Az Gelişmiş Canlıların Kullanımı: Bazı deneylerde omurgalı deney hayvanlarının yerine daha az 

gelişmiş olanların kullanımı söz konusudur. Fakat insan fizyolojisi ile bu canlıların fizyolojilerinin birbirin-
den farklılık göstermesi bu canlıların dezavantajıdır.

Hücre, Organ ve Doku Kültürleri: Deneysel çalışmaların bazıları in vitro koşullarda da gerçekleşe-
bilir. Hücre- doku kültürü çalışmalarında üretimin kontollü bir şekilde yapılabilmesi, çalışmayı etkileye-
bilecek ortam koşullarının tamamıyla kontrol altında olmasından dolayı deney dışı değişkenlerin en aza 
indirgenmesi, bireysel sapmaların olmaması gibi avantajları vardır. Hayvan dokusu kullanıldığında so-
nuçların insana uyarlanmasının zor olması ise dezavantajlarındandır.

Bilgisayar Modelleri, Matematik Yöntemler ve Veri Bankalarının Kullanılması: Araştırmacılar 
bilgisayar programları ile yeni maddelerin moleküler yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve biyolojik 
etkileşim özelliklerine dayanarak, biyolojik aktiviteleri konusunda varsayımlarda bulunmaktadır. Ancak 
elde edilen verilerin halen yetersiz düzeyde olması bilgisayar ortamında modelleme yapılmasını kısıtla-
yıcı bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

İnsanlardan Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi: İnsan deneyleri bazı araştırmalar için en 
uygun yöntemdir. Epidemiyolojik çalışmalara, kadavra diseksiyonları, kan hücreleri ile in vitro deneyle-
rin yapılması ya da gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar mevcuttur. Gönüllülerin kullanımında etik ve 
pratik problemler mevcuttur. 

Yapay Modellemeler ve İnteraktif Eğitim Videoları: Bunlar sadece eğitim amaçlı kullanılabilmek-
tedir. Deneysel veri elde etme anlamında yetersiz kalmaktadırlar.

Hayvan Deneylerinde Etik Kurulların İşlevi
Tüm hayvanların sahip olması gereken hakların güvence altına alınması amacıyla 15 Ekim 1978 yı-

lında UNESCO’nun Paris’te bulunan merkezinde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş-
tir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyumu kapsamında Avrupa Birliği Mevzuatı’nın Deney Amaçlı Kullanılan 
Hayvanların Korunması’na dair konsey kararı aynı şekilde işleve girmiştir. 

Ülkemizde deney hayvanları ile ilgili Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) ve Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) oluşturulmuştur.

HADMEK ülkemizde yapılan hayvan deneylerinin tek merkezden kontrolünün yapılması için 2006 
yılında oluşturulmuştur. HADMEK 3 ayda bir toplanan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde 21 ki-
şiden oluşan bir kuruldur. Genel anlamda görevleri hayvan deneylerinin ülkemizde Hayvan Deneyle-
ri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile belirlenen esaslara göre yapılması-
nı sağlamaktır.

Merkezi Etik Kurul denetlemek ile yükümlü olduğu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim 
Programı, Avrupa Birliği Mevzuatı’na uyumlu olarak hazırlanmıştır. Buna göre hayvanlar ile deneysel 
çalışma yapmayı tasarlayan araştırmacılar için bir taahhütname oluşturularak tüm kurum ve kuruluşla-
ra bildirilmiştir.
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Yerel etik kurullarının oluşturulabilmesi için illerde bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan 
biri de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan çalışma izinli deney hayvanı ünitesi bulunan, resmi ve 
özel kurum ve kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının bulunması gerekliliğidir. Bu koşulları taşıyan il-
lerde HADYEK kurulabilir. Fakat deneyler için ilde hayvan refahı birimi de olması gerekir.

HADYEK’te görev alacak üyelerden en az birinin in vivo deneylerde en az bir yıl tecrübeli ve dok-
tora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması şartı gerekmektedir. Üyeler bulundukları kurum üni-
versite ise rektör tarafından, diğer kurum ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici onayı ile dört yıllığı-
na görevlendirilir. 

HADYEK en az ayda bir kere toplanır, üyelerin en az üçte ikisinin katılımı gerekir. Kararlar oy çok-
luğu ile alınır. 

Yerel etik kurulları; illerde yerel olarak gerçekleştirilen hayvan deneyleri çalışmalarının etik kurallara 
uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Hayvan Deneyleri Sertifika Eğitim Programı
Deney hayvanı sertifika programı AB mevzuatına uyumlu olarak HADMEK tarafından ya da zorunlu 

olmamakla birlikte illerde yer alan yerel etik kurulları tarafından her yıl düzenlenmektedir.
Deney hayvanı sertifika programına; 

 ➣ Araştırıcılar
 ➣ Teknisyen/teknikerler
 ➣ Hayvan bakıcısı olarak çalışan personel katılabilir.

Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Devam zorunluluğu vardır. 
Etik Kurul Başvuruları
Araştırmacıların projelerinin hayvan deneyleri ile ilgili planladıkları çalışmalarda gerçekleştirmeyi dü-

şündükleri işlemleri bağlı bulundukları yerel etik kurullarının onayına sunmaları gerekir. Etik kurul başvu-
ru formunda şu konu başlıkları açıklanmalıdır;

 ➣ Araştırmanın başlığı
 ➣ Araştırma ekibi
 ➣ Araştırmanın türü
 ➣ Araştırmanın süresi
 ➣ Araştırmanın amacı
 ➣ Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemler
 ➣ Alternatif yöntemler
 ➣ Deney hayvanlarının temin edileceği yer
 ➣ Deney hayvanının kimliği vb.

Deney hayvanına müdahale etmeden önce uygun anestezi derinliğinin sağlanması gerekir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanı-
nın genel tanımıdır?

A) Omurgalı ya da omurgasız tüm hayvan 
grupları

B) Omurgalı hayvanların tümü
C) Omurgasız hayvanların tümü
D) Sadece dişi hayvanlar
E) Sadece erkek hayvanlar

AÇIKLAMA
Genel anlamıyla araştırmacılar tarafından canlı-
lar içerisinde omurgalı ya da omurgasız olan tüm 
hayvan grupları deney hayvanı olarak nitelendiril-
mektedir.

YANIT: A

2. Ülkemizde deney hayvanı üretim birimle-
rini hangi kurum denetlemektedir?

A) Sağlık Bakanlığı
B) İç İşleri Bakanlığı
C) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D) Yerel Etik Kurulları
E) Orman Bakanlığı

AÇIKLAMA
Ülkemizde deney hayvanı üretim birimleri Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denet-
lenmektedir.

YANIT: C

3. Hayvan deneylerinde etik kavramı ile ilgili 
ilk çalışma hangisidir?

A) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
B) Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası
C) Hayvan Hakları Kanunu
D) Hayvansal Haklar
E) Hayvan Deneyleri Kanunu

AÇIKLAMA
Hayvan deneylerinde etik kavramı ile ilgili ilk ça-
lışma 1876 yılında kurulan Royal Comission tara-
fından oluşturulan Hayvanlara İnsancıl Davranma 
Yasası’dır.

YANIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi 3R kuralına ek 
yapılan başlıklardan biridir?

A) Replacement
B) Reduction
C) Refinement
D) Respect
E) Remind

AÇIKLAMA
Respect (gösterilmesi gereken saygı) son zaman-
larda 3R kuralına ek olarak kullanılmaktadır.

YANIT: D

5. Deney hayvanına alternatif olarak kulla-
nılan az gelişmiş canlıların dezavantajı 
nedir?

A) Yeterli sayıyı elde edememe
B) Maliyetli olması
C) İnsan fizyolojisi ile farklılık göstermeleri
D) Zoonoz olmaları
E) Kullanımı zor olması

AÇIKLAMA
İnsan fizyolojisi ile az gelişmiş bu canlıların fizyo-
lojileri çok farklıdır ve bu önemli bir dezavantajdır.

YANIT: C    
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6. Deneysel çalışmalarda hayvanların kulla-
nılmasına dair etik çalışma prensiplerinin 
belirleyen kurum hangisidir?

A) HADYEK
B) HADMEK
C) İl Etik Kurulu
D) Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
E) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

AÇIKLAMA
Deneysel çalışmalarda hayvanların kullanılma-
sına dair etik çalışma prensiplerinin belirlemek 
HADMEK’in görevleri içindedir.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

7. Deneyin kesin sonucuna ulaşmayı sağ-
layacak yeterlilikte en az sayıda hayvan 
kullanılması anlamında olan terim aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Replacement (Yerine koyma)
B) Retriever (Geri getirme)
C) Recall (Yeniden arama)
D) Reduction (Azaltma)
E) Refinement (Sadeleştirme)

AÇIKLAMA
Deneyin kesin sonucuna ulaşmayı sağlayacak ye-
terlilikte en az sayıda hayvan kullanılması anla-
mında olan terim “Reduction yani azaltma”dır.

YANIT: D

8. Aşağıdakilerden hangisi hayvan deneyle-
ri sertifika eğitim programına katılamaz?

A) Araştırıcılar
B) Deney hayvanı biriminde çalışacak tek-

nikerler
C) Deney hayvanı biriminde çalışacak tek-

nisyenler
D) Gıda üreticileri
E) Deney hayvanı birimindeki personel

AÇIKLAMA
Gıda üreticilerinin deney hayvanı sertifika eğitim 
programına katılmasına gerek yoktur.

YANIT: D

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

9. Deneysel amaçlı hayvan kullanımının 
kontrolü amacıyla her üniversitede kuru-
lan kurullara ne ad verilir?

A) Hayvan deneyleri yerel komitesi
B) Hayvan deneyleri merkezi etik kurulu
C) Hayvan deneyleri yerel etik kurulu
D) Hayvan deneyleri merkezi
E) Deney hayvanları merkezi

AÇIKLAMA
Deney hayvanları için üniversitelerde kurulan ku-
rullar “hayvan deneyleri yerel etik kurul”larıdır.

YANIT: C
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10. Hayvan deneyleri sertifika eğitim prog-
ramının teorik ve uygulama ders saatle-
ri nasıldır?

A) 20 saat teorik/40 saat uygulama
B) 40 saat teorik/40 saat uygulama
C) 40 saat teorik/20 saat uygulama
D) 20 saat teorik/20 saat uygulama
E) 50 saat teorik/50 saat uygulama

AÇIKLAMA
Bu eğitim programlarında 40 saat teorik ve 40 sa-
at uygulama dersi verilir. Bu derslere katılım zo-
runludur.

YANIT: B

11. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanı-
dır?

A) Kobay
B) Domuz
C) Fare
D) Sıçan
E) Gerbil

AÇIKLAMA
Deney hayvanları üzerinde deney yapılan hayvan-
lardır. At, domuz, koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar 
deneylerde kullanılabilir ve deney hayvanı olarak 
nitelendirilir.

YANIT: B

12. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hay-
vanlarındandır?

A) Keçi
B) Sığır
C) At
D) Hamster
E) Koyun

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanları laboratuvar koşulların-
da yetiştirilen ve boyutları küçük olan hayvanlar-
dır. Hamster, sıçan, kobay, tavşan, gerbil, fare gi-
bi hayvanlar laboratuvar hayvanlarıdır.

YANIT: D

13. 3R kuralının ilk “R” si aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yerine koyma
B) Azaltma
C) İyileştirme
D) Çoğaltma
E) Uyutma

AÇIKLAMA
3R kuralının ilk R’si yerine koyma, ikinci R’si azalt-
ma ve üçüncü R’si iyileştirmeyi ifade eder. 

YANIT: A

14. 3R kuralının ikinci “R” si aşağıdakilerden 
hangisini tanımlar?

A) Yerine koyma
B) Azaltma
C) İyileştirme
D) Çoğaltma
E) Uyutma

AÇIKLAMA
3R kuralının ilk R’si yerine koyma, ikinci R’si azalt-
ma ve üçüncü R’si iyileştirmeyi ifade eder.

YANIT: B

15. 3R kuralının üçüncü “R” si aşağıdakiler-
den hangisini tanımlar?

A) Yerine koyma
B) Azaltma
C) İyileştirme
D) Çoğaltma
E) Uyutma

AÇIKLAMA
3R kuralının ilk R’si yerine koyma, ikinci R’si azalt-
ma ve üçüncü R’si iyileştirmeyi ifade eder.

YANIT: C
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ŞARTLAR 3

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Laboratuvar hayvanı barınaklarının 
çevresel faktörler ve yetiştiricilik sistemleri anlatılmaktadır. Gerekli ge-
nel kapsamlar öğrenildikten sonra farklılıklara bakılarak çalışmak da-
ha kolay olacaktır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

Çevresel değişkenler laboratuvar ortamında kontrol altında tutularak yetiştirilecek deney hayvanının 
ihtiyaç duyduğu sabit ya da başka bir deyimle optimum düzeye getirilebilir. Deney hayvanlarının üretil-
mesi, yetiştirilmesi, deneysel ve diğer bilimsel amaçlara yönelik deney hayvanı ihtiyacının karşılanması, 
yönetmelikler gereği ancak üretim izni ve ruhsatlandırılmış tesisler tarafından yapılabilmektedir. Deney 
sonunda oluşacak atıkların bertarafı biogüvenlik açısından önemlidir.

Deney hayvanlarının üretim ve barınmaları sırasında kullanılacak olan kafeslerin ve kafes donanım-
larının belirli standartlarda olması gerekir.

Deney Hayvanları Üretim Tesisleri
Bu tesislerin üretim izni ve ruhsatı olmak zorundadır. Mevcut tesislerin hayvanların fizyolojik ve dav-

ranış özellik ve ihtiyaçları dikkate alınarak tesis içinde barındırılacak canlı türüne uygun bir ortam sağla-
yacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. 

Tesis Odaları: Odaların düzenli olması ve temizlik sırasında oda hijyenitesinin sürekli sağlanabil-
mesi açısından oda yerleşiminde gerekli önlemler alınmalıdır. Deney hayvanının türüne bağlı olarak bi-
yolojisi oda içerisinde serbest dolaşımı gerektiriyor ise zeminin ya da oda duvarlarının canlının meta-
bolik aktiviteleri sonrasında oluşacak yıpranmalara karşı dayanıklı olması da gerekmektedir. İdari bina-
lar hariç, yapılar üzerinde gerektiğinde dışardan gözlem yapmayı sağlayacak pençelereler bulunmalı-
dır. Gerekli ise binanın peryodik olarak ilaçlanması gerekir. Deney hayvanı üretim, bakım ve barındırma 
ruhsatına sahip bir tesiste bulunması gereken özel işlevli odalar şunlardır;

 ➣ İdari birim/personel hizmet odaları
 ➣ Sistem kontrol odaları
 ➣ Servis alanları
 ➣ Üretim ve barındırma odaları
 ➣ Operasyon odaları.

Tesis içinde resmi işlemler için idari bölüm olmalıdır. Sorumlu yönetici (müdür), sorumlu veteriner 
hekim, hayvan teknisyeni ve bir adet eğitim ile bir adet toplantı odası bulunmalıdır. 

Deney hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere havalandırma, nem, ısıtma/soğutma, aydınlatma 
işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gerekir. Havalandırma sistemi, uygun kalitede ye-
terli taze hava sağlamanın yanında, tesis içinde çeşitli kaynaklardan oluşabilecek her türlü koku, zehir-
li gaz, toz vb. etmenleri belirli sınırlar altında tutmada yeterli olmalıdır. Filtreler kullanılarak tesis içinde 
dolaşan havanın temizlenmesi gerekir. Havalandırma hızı barındırma ve üretim odalarının yoğunluğuna 
bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama saatte 7.000-10.000 m3 hız yeterli olmaktadır.

Deney hayvanları sıcakkanlıdır ve vücut sıcaklıklarının sabit olması gerekir. Düşük sıcaklık derece-
lerine daha iyi tölere edebilirler. Ortam sıcaklığının 20-24 0C derece arasında olması istenen durumdur. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Ortam neminin de önemi oldukça büyüktür. Ortalama %45-65 aralığında olması istenir. Ortam ne-
minin sıçan yetiştirme odalarında düşük olması yavru sıçanlarda ring-tail adı verilen yapıların oluşma-
sına sebep olur. 

Işık şiddeti, oda içindeki canlının ihtiyacına göre kontrollü olacak şekilde ayarlanmalıdır. Genel ola-
rak bu düzenleme 12/12 saat aydınlık/karanlık olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Acil durum prosedürlerine ilişkin açık talimatlar kolayca görünecek şekilde sergilenmelidir. Bu tür kriz 
durumlarında tesis içerisinde görev alan personelin yapması gerekenler, peryodik eğitimler ve tatbikat-
lar ile personele öğretilmelidir. 

Tesis içinde yer alan servis alanları, tesis içinde deney hayvanları üretim, barındırma ve deney son-
rasında bertaraf işlemleri sırasında ilgili personelin kullandığı oda ve alanları kapsamaktadır. Bu alanlar;

 ➣ Yem ve altlık malzeme deposu
 ➣ Tıbbi ürünler ve sarf malzeme deposu
 ➣ Yedek malzeme deposu
 ➣ Alet-ekipman yıkama ve dezenfeksiyon odası
 ➣ Geçici atık toplama deposu
 ➣ Koridorlar

Deneylerde kullanılan hayvanlar farklı farklı olduğundan ötürü bu hayvan türlerinin farklı odalarda 
ve farklı ihtiyaçlara göre değişik şekillerde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Farklı odalarda yetiş-
tirilen hayvanların her birinin odasının üzerinde o odada barındırılan tür ile ilgili tabela asılması gerekir. 
Odalardaki ıslak zeminler ve duvarlar yıpranmalara ve kimyasal etmenlere karşı dayanıklı olmalıdır. Ze-
min yapısı kaymayan ve antibakteriyel özellikte olmalıdır. Oda içinde kablo, boru ve tesisat gibi yapılar 
bulunmamalıdır. Açılıp kapanabilen küçük pencereler bulunmalıdır. Pencereler kapandığında dışardan 
ışık girişi olmamalıdır. 

Tesisin laboratuvar bölümünü oluşturan operasyon odaları, deney hayvanları ile ilgili girişimlerin ya-
pıldığı yerlerdir. Operasyon odaları ya da laboratuvar bölümünde bulunması gerekenler;

 ➣ Deney hayvanı kabul ve karantina odası
 ➣ Basit girişim odası
 ➣ Hayvan hazırlama odası
 ➣ Soyunma odası
 ➣ Operasyon odası
 ➣ Reanimasyon odası
 ➣ Post-operatif bakım odası
 ➣ Yıkama ve sterilizasyon odası

Deney Hayvanlarının Yaşam Alanları
Deney amaç ile üretilen canlıların genel olarak kullandıkları yapay ortam yaşam ortamı kafesleridir. 

Deney hayvanlarının yaşatıldığı kafesler canlının ihtiyacına ya da araştırmanın özelliğine göre iki çeşittir;
1. Yaşam kafesleri: Kafeslerin boyutları içinde barındırılacak canlıya göre değişiklik gösterir. Ka-

fes için kullanılan maddeler paslanmaya dayanıklı çelikten üretilmiş veya kafes içini gösterecek nitelikte 
sert plastikten üretilmiş malzemelerdir. Tabanı kapalı kafes tiplerinde idrar ve dışkı altlık malzemeye te-
mas etmesinden dolayı dezavantajdır. 

İmmun sistem baskılanarak yapılan özel araştırmalarda ortamın patojenlerden arındırılmış olması 
gerekir. Toplu halde bir sistem içerisinde havalandırması dış ortamdaki havadan bağımsız, nemi ve or-
tam ısısı ayarlanabilen, bireysel iklimlendirmeli kafes sistemleri olarak imal edilmektedirler. 

Taban ızgaralı kafeslerde altıkla idrar ve dışkı teması olmaz. Fakat bu zeminlerde hayvanların ayak-
larında zaman zaman yaralanmalar olabilmektedir. 

2. Metabolizma kafesleri: Bazı araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının günlük aktiviteleri-
nin rakamsal olarak takip edilmesi gerekir. Ve böylece metabolik aktivite ile ilgili sayısal veriler elde edi-
lir. Metabolizma kafesleri bu aktivitelerin ölçülebildiği tek bireylik kafeslerdir. 

Zemin, ızgaradan yapılmıştır. İdrar özel olarak üretilmiş bir kafes sisteminden akarak ayrı bir hazne-
de toplanır. Dışkı ise ayrı bir kanal ile toplanır. 
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Deney Hayvanlarının Diğer İhtiyaçları
Beslenme: Barındırılan türün özelliklerine göre ticari yemler mevcuttur. Bu yemler sıkıştırılarak pe-

let haline getirilir. Pelet yem içeriği hayvanın günlük aktivitelerinde ihtiyaç duyduğu besin öğelerinin ta-
mamını içermelidir. Standart bir pelet yem; %24 ham protein, %4 ham yağ ve %6 lif, çeşitli vitaminler ve 
mineraller içerir. Uygun koşullu odalarda saklanmalıdır. Oda sıcaklıkları ortalama 21 derece olmalıdır. 
İdeal tüketim zamanları 3 aydır. Fakat uygun saklama koşullarında 6 aya kadar tüketilebilirler. 

Su: Deney hayvanlarının su ihtiyacı emzik takılı suluklar ile karşılanır. Bazı tesislerde su dağıtımı 
merkezi bir sistemden yapılmaktadır. Bu durum işletme açısından pratiktir fakat bazı mikroorganizmala-
rın bulaşmasına sebep olmak açısından risklidir. Olumsuz bir durum olmadıkça şebeke suyu hayvanla-
rın su ihtiyacını karşılamakta yeterlidir. 

Zenginleştirme: Hayvanların kafes ortamı içerisinde yaşamasından kaynaklı meydana gelebilecek 
stresten olumsuz etkilenmesini mümkün olduğu kadar azaltmaya yaracak etmenleri sağlama işine zen-
ginleştirme denilir. Zenginleştirme materyalleri hayvandan hayvana çeşitlilik gösterir. Zenginleştirmenin 
belirli bir zaman aralığı yoktur. Hayvanlar her fırsatta bu materyallere ulaşabilmelidir. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Laboratuvar hayvanlarının yetiştirildiği 
ortamın temiz olması ve  hastalık etken-
lerinin girişi veya üremesine engel olacak 
şekilde birtakım uygulamaların yapılması 
neyi ifade eder?

A) Dezenfeksiyon
B) Hijyen
C) Sanitasyon
D) Pastörizasyon
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanlarının yetiştirildiği ortamın te-
miz olması ve  hastalık etkenlerinin girişi veya üre-
mesine engel olacak şekilde birtakım uygulamala-
rın yapılması hijyendir.

YANIT: B

2. Barınakların zemin özellikleri aşağıdaki-
lerden hangisini içermelidir?

A) Düz olmalıdır
B) Oyuk veya çukur içermemelidir
C) Su geçirmez olmalı
D) Kimyasal maddeler ile hasar görmez ve 

temizliği kolay yapılmalı
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Barınakların zemin özellikleri şu şekilde olmalıdır. 
Düz olmalıdır, oyuk veya çukur içermemelidir, su 
geçirmez olmalı, kimyasal maddeler ile hasar gör-
mez ve temizliği kolay yapılmalıdır.

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hay-
vanlarının barındırıldıkları alanlardaki fi-
ziksel faktörlerdir?

A) Sıcaklık 
B) Nem 
C) Aydınlatma
D) Havalandırma
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanlarının barındırıldıkları alanlar-
daki fiziksel faktörlerin başında sıcaklık, nem, ay-
dınlatma, havalandırma ve gürültü yer almaktadır.

YANIT: E

ÇIKMIŞ SORU 2017-ARA SINAV

4. Aşağıdakilerden hangisi, sıkışık yetiştiri-
len laboratuvar hayvanlarında görülen bir 
durumdur?

A) Aktif dönem değişikliği
B) Adaptasyon
C) Sessizlik
D) Aklimatizasyon
E) Saldırganlık

AÇIKLAMA
Sıkışık yetiştirilen laboratuvar hayvanlarında en 
sık görülen davranış bozukluğu saldırganlıktır.

YANIT: E

5. Çok soğuk ortamlarda vücut ısısının düş-
mesi ile ortaya çıkan ölüm aşağıdakiler-
den hangisi ile olur?

A) Hipotermi
B) Termal rahatlık
C) Homoiopatik
D) Hipertermi
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Hipotermi vücut ısısının tolere edilebileceğinden 
daha az inmesi sonucu oluşur. Ve genelde ölüm-
le sonuçlanır.

YANIT: A    
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6. Çok sıcak ortamlarda vücut ısısının art-
ması ile ortaya çıkan ölüm aşağıdakiler-
den hangisi ile olur?

A) Termal rahatlık 
B) Hipertermi
C) Hipotermi
D) Homoiopatik
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Hipertermi vücut ısısının artmasıdır ve ısının çok 
artması ölümle sonuçlanır. 

YANIT: B

7. Sıçanlarda halka kuyrukluluk hastalığı 
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak 
şekillenir?

A) Yüksek ısı
B) Düşük ısı
C) Yüksek nem
D) Düşük nem
E) Gürültü

AÇIKLAMA
Nem oranının düşmesi ile sıçanlarda rahatsızlıklar 
ortaya çıkar. Bunlarda birisi halka kuyrukluluk de-
nilen hastalıktır. Kuyrukları kızarır ve kırmızı renk-
li olarak görülür.

YANIT: D

ÇIKMIŞ SORU 2017-ARA SINAV

8. Laboratuvar hayvanlarının kendilerini ra-
hat hissetmeleri bakımında etkisi olan 
çevresel faktörlerin en başında aşağıdaki-
lerden hangisi gelir?

A) Aydınlatma
B) Sıcaklık
C) Barınak yapısı
D) Nem oranı
E) Gürültü

AÇIKLAMA
Sıcaklık laboratuvar hayvanlarının normal yaşam-
sal faaliyetleri için çok önemli bir faktördür.

YANIT: B

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi noktur-
nal hayvandır?

A) Kedi
B) Koyun
C) Sığır
D) Su kaplumbağası
E) Hamster

AÇIKLAMA
Geceleri aktif olan hayvanlara nokturnal hayvanlar 
denir. Fare, sıçan, hamster gibi kemirgen hayvan-
lar nokturnal hayvanlardır.

YANIT: E

10. Laboratuvar hayvanlarında yetiştiricilik 
sistemleri kaç gruba ayrılır?

A) 1 
B) 2 
C) 5
D) 7 
E) 8

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanlarında yavru elde etmek için 
yapılan yetiştiricilik sistemlerinde iki grup vardır. 
Kalıcı çiftleştirme ve düzenli çiftleştirme olarak ay-
rılır.

YANIT: B

11. Deney hayvanı üretme ruhsatı bulunan 
bir tesiste bulunması gereken odalardan 
biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Personel hizmet odaları
B) Sistem kontrol odaları
C) Servis alanları
D) Üretim ve barındırma odaları
E) Yemekhane

AÇIKLAMA
Deney hayvanı üretim, bakım ve barındırma tesis-
lerinde yemekhane yoktur.

YANIT: E    
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12. Tesislerde ortalama havalandırma hızı 
kaç m3 olmalıdır?

A) 5.000-6.500
B) 6.500-8.000
C) 7.000-10.000
D) 7.500-10.000
E) 9.000-12.000

AÇIKLAMA
Havalandırma hızı barındırma ve üretim odaları-
nın yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortala-
ma saatte 7.000-10.000 m3 yeterli olmaktadır.

YANIT: C

13. Hangisi laboratuvar bölümünde bulunma-
sı gereken bölmelerden biridir?

A) Dinlenme odası
B) Soyunma odası
C) Parçalama ünitesi
D) Sigara odası
E) Çalışma odası

AÇIKLAMA
Laboratuvarlarda soyunma odası bulunmalıdır.

YANIT: B

14. Araştırmalarda kullanılan hayvanların 
günlük aktivitelerinin rakamsal olarak ta-
kip edildiği barınma tipi hangisidir?

A) Yaşam kafesleri
B) Ölçüm kafesleri
C) Standart kafesler
D) Metabolizma kafesleri
E) Elektronik kafesler

AÇIKLAMA
Araştırmalarda kullanılan hayvanların günlük ak-
tivitelerinin rakamsal olarak takip edildiği kafesler 
metabolizma kafesleridir.

YANIT: D

15. Deney hayvanları genel olarak hangi tarz 
yemle beslenir?

A) Pelet yem
B) Konserve gıdalar
C) Özel üretim diyetler
D) Sebze ve meyveler
E) Evsel atık gıdalar

AÇIKLAMA
Hayvanlara barındırma türüne göre yem verilmek-
le birlikte bu yemler genel olarak pelet şeklindedir.

YANIT: A
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; hayvan refahına genel yaklaşım, tut-
ma, taşıma, bakma-besleme koşullarından bahsedilmektedir. Ortak 
özelliklerin benimsenmesi faydalı olacaktır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2

LABORATUVAR HAYVANLARI VE HAYVAN REFAHINA GENEL YAKLAŞIM
Omurgalı ya da omurgasız hayvanlarda yapılan bütün bilimsel uygulamalara ‘hayvan deneyleri’ de-

nir. Laboratuvar hayvanları genelde tıp, veteriner, ziraat gibi alanlarda ilaç, kozmetik gibi maddelerin do-
zaj belirlemesi, insan sağlığına olumlu ya da olumsuz etkileri olup olmadığı gibi konularda ‘insan mode-
li’ olarak kullanılmaktadır. 

Orman ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Ça-
lışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in “Deney Hayvanları Kullanılma Amaçları, Etik Kurulların Ku-
ruluş, Görev Süresi, Çalışma Yönetimi, Görev ve Yetkileri” konulu ikinci bölümünde deney hayvanları-
nın kullanılma amaçları;

 ➣ İnsanlar, hayvanlar, bitkilerdeki; hastalık veya diğer anormallikleri ya da bunların etkilerinden 
kaçınılması, önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve söz konusu canlılardaki davranışsal özelliklerin de-
ğerlendirilmesi, tespiti, düzenlenmesi veya değiştirilmesi amacıyla; ilaçların, aşıların, gıdaların 
diğer madde veya ürünlerin geliştirme, imalat, kalite, etkinlik ve güvenlik testlerinin yapılması,

 ➣ İnsan, hayvan ve bitkilerde fizyolojik mekanizmaların belirlenmesi, düzenlenmesi veya değişti-
rilmesi,

 ➣ Doğal çevrenin insan veya hayvanların sağlık ya da refahı yararına korunması,
 ➣ Eğitim, öğretim,
 ➣ Adli soruşturma,
 ➣ İnsan, hayvan veya bitkilerdeki davranışsal özelliklerin değerlendirilmesi, tespiti, düzenlenmesi 
ya da değiştirilmesi, 

 ➣ Bilimsel araştırmalar olarak bildirilmiştir. 
Deneysel çalışmalar hayvanlarda strese neden olmaktadır. Bunun yanı sıra hayvan deneylerinde 

“önlenebilecek faktörler”den (hayvanların uygun taşıma araçlarıyla uygun ekipman içinde taşınması gi-
bi) dolayı hayvanların strese girmemesi gerekir. Deneysel çalışmaların hayvanlarda yol açtığı rahatsız-
lıklar; hafif, orta ve ileri düzeyde olarak sınıflandırılabilir. Bu rahatsızlıkların pek çoğu hafif düzeyde ola-
bileceği gibi, bazıları oldukça ileri düzeyde olabilir. Deneysel çalışmalarda tamamı ile hayvan yerine kul-
lanılabilecek araç ve gereçler bulunana kadar laboratuvar hayvanı kullanımı devam edecektir. Çalışma-
larda en fazla sıçan, fare ve tavşan kullanılırken, koyun, keçi, bıldırcın gibi çiftlik hayvanları en az kulla-
nılanlardır. Kendilerine sağlanan çevresel etkilere karşı hayvanlarda korku, hastalık düzeyinde artış gi-
bi tepkisel reaksiyonlar olarak tanımlanan hayvan refahı; laboratuvar hayvanları için kendilerine sağla-
nan barındırma ve bakım-yönetim faktörlerine karşı gösterilen tepkisel reaksiyonlar ya da yaşam kalite-
si olarak da tanımlanabilir. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Dünya genelinde hayvan refahı ile ilgili yasal düzenleme-
ler daha çok yumurtacı tavuklar, sığır (buzağı) ve domuz üzerinde yoğunlaşmış olup, 2012 yılı başından 
itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde kafes sisteminde yumurtacı tavukların bakımı yasaklanmıştır. Başta 
İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde hayvan refahı konusunda halkın büyük bir hassasiyeti 
mevcuttur. İngiltere gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinde hayvan refahı ilkelerini ihmal eden ya da gerekli 
hassasiyeti göstermeyenler hakkında hapis cezasına kadar ağır yaptırımlar mevcuttur. Türkiye’de hay-
van refahı genelde gönüllülük esasına göre uygulanmakta olup, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi 
durumunda bu düzenlemeleri uygulamak zorunluluk haline gelecektir. 

Laboratuvar hayvanlarında uygun olmayan tutma, taşıma ve uygulama teknikleri hayvanlar üzerinde 
stres oluşturarak hayvan refahını olumsuz etkilediğinden bu amaç için geliştirilmiş özel aletler kullanıl-
malıdır. Özellikle uzun süreli ve ağrılı bir tutma ve uygulama yapılacaksa bu amaç için geliştirilmiş özel 
kimyasal sabitleyiciler kullanılmalıdır. Fırsatını bulursa ya da kaçabileceğini anlarsa hemen kaçma giri-
şiminde bulunabileceğinden hayvanlar sıkı bir şekilde ama incitmeden tutulmalıdır. 

Uygulanan deneysel işleme göre hayvanlar uygulama sonrası hayatta kalabilir, deneme sonunda 
ölebilir ya da deneme sonrası uygun yöntemlerle öldürülür. Aşılama veya ilaç uygulaması gibi işlem-
ler sırasında hayvanlar deney süresince bilinçli olabilirler. Sonrasında hayvanın düzeleceği şekilde olan 
uygulama tamamen anestezi altında yapılabilir. Ya da uygulama tamamen anestezi altında gerçekleşir, 
ancak işlem bitiminde hayvan hayatta kalmaz. Laboratuvar hayvanları in vitro kültür için doku desteği 
amacıyla kullanılabilir ya da antikor, enzim ve kan ürünleri gibi materyal desteği için kullanılabilir. Ağrı-
lı veya stresli uygulamalarda uygun yatıştırıcı ve ağrı kesici ilaçlar bilimsel yöntemlere uygun olarak ge-
rekli aralıklarda kullanılmalıdır. 

Planlamada veteriner konsültasyonu istenmeli, paralitik ilaçlar anestezisiz kullanılmamalıdır. Deney-
de ağrı kesici ya da anestezinin kullanılması deneyin amacına uygun değilse Yerel Etik Kurul’dan izin 
alınmalı, deneme cevap alınabilecek en kısa sürede bitirilmeli ve sıkıntı devam ederse ötenazi uygulan-
malıdır. Gerekmedikçe ötenazi uygulanmamalıdır. Hayvanın deneyin sonunda canlı kalacağı veya in-
sanca uygun bir yöntemle öldürüleceği belirtilmelidir. Hayvan deneyin bitiminde canlı kalmayacaksa de-
neyde sterilite gerekli değildir. Şiddetli veya devamlı ağrı ve sıkıntı verici işlemde kullanılan hayvan, sağ-
lığına kavuşmadıkça tekrar deneyde kullanılmamalıdır. Deney sonrasında canlı kalacak hayvana bilim-
sel bir gerekçe dışında birden çok büyük cerrahi girişim uygulanmamalıdır. 

Araştırma ya da herhangi bir eğitim faaliyetinde anestezi uygulanmamış hayvanlarda çalışma önce-
si fiziksel aktivitenin kısıtlanması gerekir. Hayvanın elle ya da tutma aletiyle aktivitesi kısıtlanabilir. Yara-
lanma veya huzursuzluğu en aza indirgemek için tutma aletlerinin boyutu ve şekli çalışmaya uygun ol-
malıdır. Birçok köpek, maymun veya diğer memelilerin kısa süreli hareketsiz kalmalarını sağlamak için 
önceden alıştırmak gerekebilir. Kısıtlamanın 24 saatten daha uzun sürmesi durumunda, pahalı ve tek-
nik olarak daha zor olsa da en az kısıtlayıcı metod kullanılmalıdır. Kısıtlama süresi araştırmacının he-
defi için gerekli en az zamanla sınırlandırılmalıdır ve kısıtlama öncesi hayvan özellikle uzun sürelilerde 
kısıtlama aletine alıştırılmalıdır. Kısıtlamayla oluşabilecek yaralar, asılı kalmaya bağlı ağırlık kaybı gibi 
lezyon veya hastalıklara dikkat edilmelidir. Hayvanın sağlık problemi ciddi ise hayvanın sağlığının dü-
zelmesinden sonra deneysel çalışmaya devam edilebilir. 

Hayvanlarda acı ve ağrıyı ölçebilmek için en basit yöntem yem ve su tüketimi, canlı ağırlık kontrolü 
gibi oldukça basit ölçümlerdir. Bilimsel olarak hayvanlarda ağrı ve stres düzeyi hafif, orta ve şiddetli ola-
rak ya da birden ona kadar skorlanarak ortaya konmaktadır. 

Hayvanlar arasında acı, ağrı davranışı farklı olabilir, bu yüzden bir skorlama yapmak ya da ölçme 
yöntemi hayvan türüne göre farklı olabilir. 

LABORATUVAR HAYVANLARINDA DIŞ GÖRÜNÜŞ,  
HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI

Beden kondisyonu hayvanın normal, çok zayıf ya da çok şişman olup olmadığı gibi konularda fikir 
verir. Bunun için de hayvan türüne özgü kondisyon skorları geliştirilmiştir. Kural olarak laboratuvar hay-
vanları ne çok şişman, ne de çok zayıf olmalıdırlar. Bir hayvanın beden kondisyon puanı hesaplanırken, 
yaşına bağlı olarak hayvanın vücut şeklindeki değişiklikler de dikkate alınmalıdır. Bir hayvanın genel gö-
rüntüsü başta hastalıklar olmak üzere, yetersiz beslenme ve yetersiz hayvan refahı gibi pek çok yeter-
sizliğin göstergesidir. Memeli hayvanlarda kürkün ve tüylerin genel görüntüsü ve kondisyonu özellikle 
dahili hastalıklar konusunda kabaca da olsa bilgi verir. Bazı durumlarda bir hayvanın yüz ifadesi hayva-
nın mutlu ya da mutsuz olup olmadığı konusunda karar verirken oldukça yardımcı olur. 
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Derideki yangısal oluşumlar laboratuvar hayvanlarında çok yaygındır. Enfeksiyon olabileceğinden, 
hayvanın kulakları rutin olarak gözden geçirilmelidir. Burundan gelen nasal akıntılar sağlık ve refah ile il-
gili problemlerin önemli bir göstergesidir. Özellikle kemiriciler ve tavşanlarda düzenli olarak dişlerin göz-
lemlenmesi hayvan sağlığı ve refahı açısından önemlidir. Çok sayıda faktörün etkisiyle hayvanın kuyru-
ğunda değişik lezyonlar oluşabilir. 

Türkiye’de 24 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Ka-
nunu 3R prensibi ile ilgili genel hükümler içermektedir. Bu kanunun 9. maddesi hayvan deneylerini dü-
zenlemektedir. Bu kanuna göre deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kulla-
nılacak hayvanların uygun biçimde bakılması esastır. 

3R Kuralı: Replacement (yerine koyma): canlı materyale ihtiyaç duyulan bir hayvan deneyi meto-
dunun veya ne yaptığının farkında olan canlı omurgalı hayvanlarda kullanılan bir yöntem yerine duygu-
su olmayan bir materyalin veya bilimsel bir metodun kullanılması anlamındadır. Deneysel çalışmalarda 
laboratuvar hayvanları yerine genel olarak in vitro metodlar (izole bir organ, doku veya hücre kullanıla-
rak) en yaygın olarak kullanılan alternatif metodlardır. Bazen deneyin sonucunu desteklemek için hay-
van deneyine ihtiyaç duyulabilir. Bazı hayvan deneyleri için, omurgalı hayvanlar yerine bakteriler, man-
tarlar, böcekler, bitkiler, yumurtalar gibi az gelişmiş organizmaların da kullanılması söz konusudur. Özel-
likle ilaç denemelerinde bilgisayar programları kullanılarak yeni maddelerin moleküler yapıları, fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özellikleri öngörülebileceği bildirilmiştir. Reduction (azaltma): deneyin kesin sonu-
cuna ulaşmayı sağlayacak yeterlilikte en az sayıda hayvanın kullanılması anlamında kullanılmaktadır. 
En az sayıda hayvan ile anlamlı sonuçların üretilmesine imkan tanıyan uygun istatistiksel düzenleme 
ve verilerin analizi ile daha az sayıda hayvanın kullanılması sağlanabilir. Refinement (geliştirme–sade-
leştirme): hayvanlarda kullanılan insanlık dışı girişimlerin yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen her türlü 
gelişmeyi ifade eder. Burada amaç deneysel çalışmada kullanılacak teknik veya işlem sadeleştirilerek; 
ağrı veya sıkıntı daha iyi kontrol edilir ve hayvana en az düzeyde ağrı veya sıkıntı verilir. Deneyler es-
nasında, eğer mümkünse ve çalışmaya etkisi önemli değil ise ağrı kesiciler ve anestezi kullanılmalıdır. 

Özel amaçlar için geliştirilmiş hastalık etkenlerinden ari hayvanların bakıldığı bölümlerde özel engel-
ler bulunmalı, operasyon salonlarında özel filtreler yer almalıdır. 

İdrar ve damlayan suların etkisiyle altlık materyalinde bir süre sonra amonyak düzeyi yükselmeye 
başlar. Amonyak düzeyinden etkilenme eşik düzeyleri farklılıklar gösterir. Ortam amonyak düzeyi eşik 
değeri; sıçan ve fareler için (5 ppm), insana (25 ppm) göre daha düşüktür. Bu nedenle fare ve sıçan gibi 
hayvanların bulunduğu ortamda amonyak düzeyinin kontrolü önemlidir. Tavuk bıldırcın gibi kanatlı de-
ney hayvanlarında ortam amonyak düzeyinden etkilenme düzeyi insanda olduğu gibi 25 ppm ve üze-
ridir. 

Laboratuvar hayvanları değişik yaş gruplarında ya da gebelik veya laktasyon gibi değişik dönemler-
de olsun olmasın genelde benzer tip yiyeceklerle beslenir. Yem genellikle pelet şeklinde ad libitum ola-
rak yiyebildiği kadar verilir. Fareler, mikrobiyel sindirim ve kaprofaji (hayvanların kendi dışkısını yemesi) 
ile indirek olarak beslenirler. Kaprofaji genelde laboratuvar hayvanlarında çok yaygındır. 

Hayvanların korunması ve refahı ile ilgili kanun ve yönetmelikler ilk olarak Avrupa Birliği tarafından 
yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun ve yönetmelikler yabani hayvanlar, hayvanat bahçesinde barındırılan 
hayvanlar, çiftlik hayvanları yanında bilimsel amaçlı kullanılan hayvanlar ve kasaplık hayvanların bakı-
mı, taşıma ve kesimini ilgilendirmektedir. AB bilimsel amaçlı kullanılan hayvanlarla ilgili ilk yasal düzen-
lemeleri 1986 yılında yayımlamıştır. Bu yönetmelik 2010 yılında yeniden düzenlenmiştir. Yeni yönetme-
lik önceki yönetmeliği daha da etkin bir hale getirmesinin yanında 3R konularını da gündeme getirmiştir.

Yeni yönetmeliğe göre bundan sonra bütün ülkelerde deneysel çalışmalar mutlaka otoriter bir kuru-
luşun onayından sonra uygulamaya konulacak ve her yıl deneysel çalışmalar yapan kuruluşların en az 
üçte biri izlenecek ve denetlenecektir. Deneysel çalışmalarda maymun kullanan kuruluşlar ise en az yıl-
da bir kez kontrolden geçirilecektir. AB hayvanlar üzerinde kozmetik madde denenmesini yasaklamış-
tır. 2013 yılından sonraysa hayvanlar üzerinde denenerek geliştirilen kozmetik maddelerin satışı da ya-
saklanacaktır. Metabolizması insana çok benzeyen maymunlar üzerinde bazı genetik hastalıklar için de-
neysel çalışmalara ise devam edilebileceği bildirilmiştir. 

Türkiye’de eğitim ve araştırma kuruluşlarında laboratuvar hayvanlarının kullanımı ve denetlenmesi, 
merkezi ve yerel etik kurullarının kontrolünde gerçekleşmektedir. 
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Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarını Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelikte Hayvan 
deneyleri yerel etik kurullarının görevleri şöyle tanımlanmıştır: 

 ➣ Yerel etik kurulları yönetmelik hükümleri ve Merkezi Etik Kurulunun belirlediği etik ilkeler ile iyi la-
boratuvar uygulamaları çerçevesinde kendi çalışma usul ve esasları hakkında yönerge hazırlar.

 ➣ Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirler. 
Buna göre çalışma protokollerini onaylayarak izin verir veya gerekçeleri ile kabul etmeyebilir. 

 ➣ Kurum içinde deney hayvanı kullanılma sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini de-
netler ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapar. 

 ➣ Hayvanlar üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun olarak yapılmasını sağlar 
ve gerektiğinde sonlandırılmasına karar verir. 

 ➣ Deney hayvanlarıyla çalışacak araştırmacı personelin gerekli eğitimi almasını sağlar ve bu amaç-
la gerekli sertifika programları düzenler. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmayanların hay-
van deneyleri yapmasına engel olur.

 ➣ Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşullarıyla deneylerin gerçekleşti-
rildiği laboratuvar koşullarının ve ekipmanın etik olarak uygun olup olmadığını denetler, uygun 
görmediği durumlarda deney hayvanı kullanılmasına engel olur. 

 ➣ Deney hayvanı kullanımıyla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplayarak deney hayvanları kullanımı 
yıllık raporunu hazırlar ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna sunar. 

 ➣ Hayvan deneyi çalışmaları sonunda ortaya çıkan atıklar, ölü hayvanlar ve tıbbi atıkların ilgili Çev-
re Kanunu ve mevzuat çerçevesince bertarafını sağlar. 

 ➣ Hayvanları Koruma Kanununun ve ilgili mevzuatın getirdiği hükümler çerçevesinde; deneysel 
çalışmalarda kullanılan hayvanların kayıt altına alınmaları ve izlenebilmelerini sağlar. 

Deney hayvanı ile uğraşacak personelin eğitimi yerel etik kurulları tarafından planlanıp yeri-
ne getirilmektedir. T.C. Orman ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetme-
lik gereği laboratuvar hayvanları üzerinde herhangi bir işlem yapacak personelin eğitiminde 
uyulması gereken özellikler şöyle belirtilmiştir:

 ➣ Deney hayvanları üzerinde çalışacak araştırmacıların eğitilmesi için programların düzenlenmesi, 
laboratuvar hayvanları kullanım sertifika programlarının açılması, düzenlenmesi ve yürütülme-
sinden hayvan deneyleri yerel etik kurulları sorumlu olup, bu programlarda başarılı olanlara yerel 
etik kurul tarafından deney hayvanı kullanım sertifikası verilir.

 ➣ Sertifikası olmayan laboratuvar hayvanı kullanıcıları bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim vb iş-
lem yapamaz, çalışma ortamlarında bu hayvanları barındıramazlar. 

 ➣ Yerel etik kurulları deney hayvanı üretilmesi ve yetiştirilmesi ile sorumlu personelin bilgilendiril-
mesi ve uyulması gereken usul ve esaslarla ilgili bir meslek içi eğitim programı hazırlar ve sürekli 
olarak uygulamasını denetler.

 ➣ Hayvan deneyleri yerel etik kurullarına sunulan çalışmalarda, deney hayvanı kullanan kişinin 
kullanım sertifikası olmaması halinde yerel etik kurullarınca çalışmalarına izin verilmez. Kendi 
sertifikası olmayan araştırmacılar araştırma yürütücüsü olarak başla kişilerle ortak çalışma yap-
mak amacıyla hayvan deneyleri yerel etik kurullarına başvurabilir.

Hayvan Refahının Belirteçleri
Genel belirteçler;

 ➣ Ortalama yaşam süresinin kısalmış olması
 ➣ Zamana göre büyüme ve gelişme grafiğinin altına inilmiş olması
 ➣ İnfertilite bozuklukları
 ➣ Hastalık sıklığının artması
 ➣ Anormal davranış gösterme hayvan refahının ve kalitesinin düşük olduğunu gösterir.

Fizyolojik belirteçler;
 ➣ Yaralanma ve hastalıklar
 ➣ Nabız sayısı, vücut sıcaklığı vb.
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Davranış belirteçleri;
Deney hayvanları çoğunlukla vahşi akrabaları gibi doğal davranışlar gösteremezler. Bu durum da 

refah kelimesinin tanımına uymaz. Deney hayvanlarında her davranışın bir anlamı yoktur. 
Özel belirteçler;
Ağrı, stres, eziyet ve acı çekme, kontrol kaybı gibi olgular hayvan refahını olumsuz yönde etkiler. Ağ-

rının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bazı fizyolojik göstergeler; su ve besin alımında azalma, ki-
lo kaybı, tüylerde dikleşme, aşırı salyalanma olabilir. Ağrının şiddeti ile refah arasında ters orantı vardır. 

Stres durumunda stereotipik davranışlar gözlenir. Refahı etkileyen başka bir konu ise kontrol kaybı-
dır. Örneğin bir hayvanın temel hareketlerini yapamaması, beslenmelerinin engellenmesi vb. 

Korku hayvanı kaçmaya ya da saldırmaya yönlendiren ve refahı olumsuz etkileyen bir stres duru-
mudur. 

Deney Öncesi Hayvan Refahı;
Konaklama ile ilişkili olarak deney hayvanlarının üretildiği ve barındırıldığı tesislerde olması gereken 

asgari özellikler belirlenmiştir. Bu özelliklere uymak gerekmektedir. Ortam sıcaklığının türlere uygun ol-
ması gerekir. Aydınlatmanın 12 saat aydınlık 12 saat karanlık olacak şekilde ayarlanması gerekir. Or-
tamda normalin üstünde gürültü olmamalıdır.

Konaklamanın yanında temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Personelin eğitimli olma-
sı önemlidir. Deney hayvanlarının tür özellikleri dikkate alınarak beslenme programları çıkartılmalıdır. 

Beş temel özgürlük tüm hayvanların refahını kapsayan bir kavram dizisidir. Bunlar;
 ➣ Dengeli beslenme özgürlüğü
 ➣ Sıkıntılı olmama özgürlüğü
 ➣ Hastalıktan, yaralanmalardan ve ağrıdan muzdarip olmama özgürlüğü
 ➣ Normal davranış gösterme özgürlüğü
 ➣ Stres ve korkuya maruz kalmama özgürlüğüdür.

Deney sırasında hayvanın korkmaması ve ağrısının olmaması için anesteziye alınması gerekir. 
Deney sonrasında hayvan canlı kalmayacaksa ve öze durumlar yoksa sterilite önemli değildir. Uy-

gulama sonrasında hayvan insanca ve eziyetsiz bir yöntemle öldürülmelidir. Deney sonrasında hayvan 
canlı kalacaksa tüm refah koşullarının sağlanması gerekir. 

Deney Hayvanlarında Bazı Teknik Uygulamalar ve Refah
Hayvan deneyi yapılırken deney sürecinin çeşitli zamanlarında hayvanların bakımı veya deneye iliş-

kin uygulamalar yapılırken bilinmesi gereken teknik kurallar vardır. 
Deney hayvanının hareketinin kısıtlanması elle ya da mekanik basit bir sistem kullanılarak yapılır. 

Bu işlem esnasında hayvan korkutulmamalıdır. 
Tutma ve taşımanın uygun yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi durumda hayvanda stres olur. 

Deney hayvanının türüne göre tutma şekli değişir. Fareler kuyruğun tam ucundan tutulur. Enseden tutu-
larak da sabitlenebilir. Sıçanlar; bir elin işaret parmağı ile kuyruk dibinden diğer el ile enseden tutulma-
lıdır. Kobaylar omuz üzerinden ya da enseden tutulabilir. Gerbiller kesinlikle sırttan tutulup yakalanma-
malıdır. Bir el ile kuyruktan diğer el ile de ön ve arka bacaklardan destek alınarak gerbil tutulabilir. Hams-
terlar başı yukarı kaldırılır ve sırtından yavaşça kavranarak ele alınır. Tavşanlar tutulurken bir el ile en-
se ya da boyun derisinden diğer el ile bel ya da arka bacaklardan kaldırılır. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Omurgalı ya da omurgasız hayvanlarda 
yapılan bütün bilimsel uygulamalara ne 
ad verilir?

A) Biyoetik
B) Felsefe
C) Hayvan deneyi
D) Test
E) İn vitro deney

AÇIKLAMA
Omurgalı ya da omurgasız hayvanlarda yapılan 
bütün bilimsel uygulamalara hayvan deneyi denil-
mektedir.

YANIT: C

2. Deneysel çalışmaların hayvanlarda yol 
açtığı rahatsızlıklar kaç sınıfa ayrılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

AÇIKLAMA
Deneysel çalışmaların hayvanlarda yol açtığı ra-
hatsızlıklar hafif, orta ve ileri düzey olmak üzere üç 
grupta sınıflandırılır.

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2014-DÖNEM SONU

3. Laboratuvar hayvanlarının kendilerini ra-
hat hissettikleri, vücut fonksiyonlarını ve 
davranışlarını rahatlıkla yerine getirebil-
dikleri ve yeme-suya rahatlıkla ulaşabil-
dikleri ortama ne ad verilir?

A) Deney ortamı
B) Kafes sistemi
C) Barınak
D) Araştırma ortamı
E) Açık ortam

AÇIKLAMA
Barınak hayvanların kendilerini rahat hissedip, 
normal fizyolojik davranışlarını yerine getirebildik-
leri alanlardır.

YANIT: C

4. Sağlıklı bir hayvanda gözler nasıl gözlen-
melidir?

A) Mat beyaz
B) Koyu kırmızı
C) Sklera sarı
D) Kornea bulanık
E) Açık parlak

AÇIKLAMA
Sağlıklı bir hayvanda gözler açık parlak görülür. 
Bu durumdaki bir değişiklik herhangi bir rahatsız-
lığa işaret eder.

YANIT: E

ÇIKMIŞ SORU 2017-DÖNEM SONU

5. Aşağıdakilerden hangisi hastalık oluşu-
munu etkileyen çevresel faktörlerden bi-
ri değildir?

A) Kafesteki hayvan sayısı
B) Ortamdaki nem düzeyi
C) Altlık tipi
D) Hava akımı
E) İmmun sistem yetersizliği

AÇIKLAMA
Bağışıklık sisteminin yetersizliği bireyle ilgili bir 
faktördür.

YANIT: E
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6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kulak en-
feksiyonlarına diğer hayvanlara göre da-
ha hassastır?

A) Kobay
B) Gerbil
C) Tavşan
D) Sıçan
E) Fare

AÇIKLAMA
Tavşan gibi uzun kulaklı hayvanlar kulak problem-
lerine, diğer hayvanlara göre daha çabuk yakala-
nırlar. Bu yüzden tavşanlar kulak iltihapları yönün-
den sıklıkla kontrol edilmelidir.

YANIT: C

7. Deney hayvanlarının kullanımı yerine en 
çok kullanılan alternatif yöntem aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bilgisayar ortamı
B) İn vitro metotlar
C) İn vivo metotlar
D) Ex vivo metotlar
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Canlı hayvan kullanımı in vitro yöntemler kullanıla-
rak aza indirilmiştir. Hücre kültürü veya doku kültü-
rü metotları in vitro metotlardır.

YANIT: B

8. Laboratuvar hayvanlarında altlık olarak 
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Kalın odun talaşı
B) İnce odun talaşı
C) Fıstık kabuğu
D) Kaba odun partikülleri
E) Toz saman 

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanlarında kafeslerde altlık olarak 
kaba odun partikülleri, ince odun talaşı, kalın odun 
talaşı, fıstık kabuğu kullanılabilir. Toz saman kul-
lanılmaz. Çok ince altlıklar hayvanlarda solunum 
sistemi rahatsızlıklarına neden olur.

YANIT: E

9. Toz oranı yüksek altlıklarda yetiştirilen 
hayvanlarda hangi problemler açığa çı-
kar?

A) Sindirim sistemi rahatsızlıkları
B) Solunum sistemi rahatsızlıkları
C) Genital sistem rahatsızlıkları
D) Üreme bozuklukları
E) İşitme kaybı

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanları yetiştiriciliğinde veya de-
ney süresince toz oranı yüksek altlıklar kullanıl-
maz. Çok ince altlıklar hayvanlarda solunum sis-
temi rahatsızlıklarına neden olur.

YANIT: B
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10. Ortam sıcaklığı genel olarak tüm canlılar 
için kaç derece aralığında idealdir?

A) 14 - 17°C 
B) 18 - 21°C
C) 22 - 25°C 
D) 25 - 32°C
E) 33 - 37°C

AÇIKLAMA
İdeal ortam ısısı genel olarak tüm canlılar için  
18-21 °C olarak kabul edilmektedir. Ancak hay-
vandan hayvana değişiklik gösterebilir.

YANIT: B

11. Laboratuvar hayvanlarının beslenmesin-
de aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Günde üç kez yemlenir
B) Günde bir kez yemlenir
C) Ad libitum beslenir
D) Haftada 3 kez yemlenir
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanları ad libitum beslenir. Önle-
rinde devamlı yem olur.

YANIT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi fareleri tutma 
yöntemidir?

A) Kuyruk ucundan
B) Kulaklardan
C) Kuyruk dibinden
D) Enseden
E) Ön ayaklardan

AÇIKLAMA
Fareler kuyruk ucundan rahatlıkla tutulabilir.

YANIT: A

13. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kesinlik-
le sırtından tutulmamalıdır?

A) Kedi
B) Sıçan
C) Fare
D) Gerbil
E) Tavşan

AÇIKLAMA
Gerbiller titreme nöbetine girdikleri için kesinlikle 
sırtlarından tutulmamalıdır.

YANIT: D

14. Aşağıdakilerden hangisi 5 temel özgür-
lükten biri değildir?

A) Dengeli beslenme özgürlüğü
B) Sıkıntılı olmama özgürlüğü
C) Başıboş dolaşabilme özgürlüğü
D) Strese maruz kalmama özgürlüğü
E) Hastalıktan muzdarip olmama özgürlüğü

AÇIKLAMA
Başıboş dolaşma özgürlüğü 5 temel özgürlük ku-
rallarından biri değildir.

YANIT: C

15. Aşağıdakilerden hangisi refahın özel be-
lirteçlerinden değildir?

A) Ağrı
B) Stres
C) Eziyet ve acı çekme
D) Kontrol kaybı
E) Ad libitum beslenme

AÇIKLAMA
Deney hayvanları genel olarak ad libitum beslenir. 
Bu bir refah kaybına sebep olmaz.

YANIT: E
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ARA DENEME SINAVI - 1

1. Denemelerde canlı hayvanların kullanıl-
ması ilk olarak hangi araştırıcı tarafından 
başlatılmıştır?

A) Cladius Galenus
B) Robert Koch
C) Pasteur
D) Claude Bernard
E) Aleksander Fl.

2. Deney hayvanlarının deney yapılacak la-
boratuvara getirilmesinden kaç gün sonra 
deneye başlanmalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

3. Deneylerde kullanılan hayvanların belirli 
ahlaki kurallar çerçevesinde kullanılması-
nı düzenleyen ifadeye ne denir?

A) Etik
B) Biyoetik
C) Ahlak
D) Felsefe
E) Hiçbiri

4. I. Tavşan
 II. Gerbil
 III. Domuz
 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

deney hayvanıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5. Hayvan kullanımının zorunlu olduğu du-
rumlarda deneyde kullanılacak hayvan 
sayısının azaltılmasını vurgulayan 3R ku-
ralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyileştirme
B) Yerine koyma
C) Uyutma
D) Azaltma
E) Çoğaltma

6. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvan-
larının kullanılma amaçları arasında yer 
alır?

A) İnsan, hayvan ve bitkilerde fizyolojik me-
kanizmaların belirlenmesi

B) Eğitim, öğretim
C) Adli soruşturma
D) Bilimsel araştırmalar
E) Hepsi

7. Deneysel çalışmalarda aşağıdaki hayvan-
lardan hangisi diğerlerine göre daha az 
kullanılır?

A) Keçi
B) Bıldırcın
C) Tavşan
D) Koyun
E) Fare
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8. Laboratuvar hayvanlarında çevre ısısı art-
tıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekle-
şir?

A) Metabolizma faaliyetleri ve hızı artar
B) Metabolizma faaliyetleri artar 
C) Metabolizma hızı artar
D) Metabolizma faaliyetleri ve hızı yavaşlar
E) Hiçbiri

9. Türkiye’de eğitim ve araştırma kurumla-
rında laboratuvar hayvanlarının kullanı-
mını denetleyen kuruluş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yüksek öğretim kurumu
B) Tarım il müdürlüğü
C) Çevre bakanlığı
D) Merkezi ve yerel etik kurulları
E) Belediye

10. Hayvanların kendilerini rahat hissettikleri, 
vücut fonksiyonlarını sıkıntı duyacakları 
herhangi bir dış etkiye maruz kalmadan 
yerine getirebildikleri, su ve yem gibi 
yaşamsal gereksinimleri rahatlıkla kar-
şılayabildikleri ve doğal davranışlarını ra-
hatlıkla gösterebildikleri yapay ortamlara 
ne ad verilir?

A) Barınak
B) Kafes
C) Oda
D) Steril oda
E) Hiçbiri

11. Laboratuvar hayvanlarının barındırıldıkla-
rı alanlarda dikkat edilmesi gereken kaç 
unsur vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

12. Hayvanların tahammül edebildikleri en 
düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasında 
kalan sıcaklık düzeyine ne denir?

A) Termal rahatlık
B) Homoiopatik
C) Hipertermi
D) Hipotermi
E) Termoregulasyon sınırı

13. Melanin pigmenti yokluğuna bağlı olarak, 
kılları beyaz,derisi pembe, gözleri ve deri-
leri güneş ışığına karşı duyarlı hayvanla-
ra ne denir?

A) Xeno
B) Albino
C) Negro
D) Melanoma
E) Hiçbiri

14. Aşağıdakilerden hangisi deneylerde hay-
van kullanma arzu edilmediği halde bir 
zorunluluk olduğunu belirtmiştir?

A) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
B) Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası
C) Hayvan Hakları Kanunu
D) Hayvansal Haklar
E) Hayvan Deneyleri Etik Yasası

15. Aşağıdakilerden hangisi son zamanlarda 
gelişen bilinç sayesinde araştırıcıların üç 
temel ilke (3R) yanında anılan kurallardan 
biridir?

A) Replacement
B) Reduction
C) Refinement
D) Responsibility
E) Remind
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16. HADYEK ne kadar sürede bir toplanır?

A) En az ayda bir kez
B) İki ayda bir kez
C) En az ayda iki kez
D) Altı ayda bir kez
E) Yılda bir kez

17. Hangisi etik kurul başvuru formunda açık-
lanması istenen konulardan biri değildir?

A) Araştırmanın başlığı
B) Araştırma ekibi
C) Metnin ne kadar sürede yazıldığı
D) Araştırmanın türü
E) Alternatif yöntemler

18. Aşağıdakilerden hangisi tesis içindeki 
servis alanlarından biri değildir?

A) Yem ve altlık malzeme deposu
B) Koridorlar
C) Reanimasyon odası
D) Yedek malzeme deposu
E) Sarf malzeme deposu

19. Aşağıdakilerden hangisi operasyon oda-
larında bulunan bölmelerden biri değil-
dir?

A) Basit girişim odası
B) Sarf malzeme deposu
C) Hayvan hazırlama odası
D) Post-operatif bakım odası
E) Operasyon odası

20. Yemlerin saklandığı odaların sıcaklığı or-
talama kaç derece olmalıdır?

A) 24
B) 25
C) 18
D) 21
E) 20

1. A
2. E
3. B
4. C
5. D

6. E
7. B
8. D
9. D

10. A

11. C
12. E
13. B
14. E
15. D

16. A
17. C
18. C
19. B
20. D

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI - 2

1. Deney hayvanlarının kullanımını düzenle-
yen ve kurallar oluşturan bilim dalı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Fizyoloji bilimi
B) Model hayvan bilimi
C) Laboratuvar hayvan bilimi
D) Cerrahi bilimi
E) Kriminal patoloji bilimi

2. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hay-
vanlarının ortak özelliklerindendir?

A) Canlı ağırlıklarının az olması
B) Yem tüketimlerinin az olması
C) Küçük kafeslerde yetiştirilebilmeleri
D) Hızlı üreyebilmeleri
E) Hepsi

3. I. At
 II. Hamster
 III. Fare
 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

laboratuvar hayvanıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4. Deneylerde canlı hayvana alternatif ola-
rak kullanılacak bir model varsa bunu 
öneren 3R kuralı hangisidir?

A) Azaltma
B) Çoğaltma
C) İyileştirme
D) Yerine koyma
E) Uyutma

5. Türkiye’de deneysel araştırmalar için etik 
kuralların oluşturulması hangi tarihte 
başlamıştır?

A) 1945
B) 1979
C) 1989
D) 1994
E) 2001

6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğer 
hayvanlara göre deneysel çalışmalarda 
daha çok kullanılır?

A) Tavşan
B) Koyun
C) Keçi
D) Bıldırcın
E) At

7. Bütün hayvanların yaşadıkları ortamda 
genel olarak kaç temel gereksinimin sağ-
lanması gerekmektedir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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8. Hayvanlara uygulanan gece ve gündüz 
periyotları (aydınlık ve karanlık olarak) ka-
çar saat olarak uygulanmaktadır?

A) Gece 8 gündüz 16 saat
B) Gece 10 gündüz 14 saat
C) Gece 12 gündüz 12 saat
D) Gece 14 gündüz 10 saat
E) Gece 16 gündüz 8 saat

9. Laboratuvar aydınlatma yoğunluğu kaç 
lüksten az olmamalıdır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

10. Aşağıdakilerden hangisi barınakların ol-
ması gereken özelliklerindendir?

A) Kullanılan ekipmanın temizliğinin kolay 
yapılması

B) Uzun ömürlü materyalden yapılmış olma-
sı

C) Yanmaya karşı dirençli olması
D) Haşerelerin üremesine olanak sağlama-

ması
E) Hepsi

11. Drenaj hangi hayvan barınaklarında oda-
ya konulmaz? 

A) Kemirgen 
B) Sütçü hayvan
C) At tavlaları
D) Koyun ağılları
E) Tavuk kümesleri

12. Laboratuvar hayvanlarında uygulanan ay-
dınlık ve karanlık süre uygulamasına ne 
denir?

A) Termal alan
B) Fotoperiyot
C) Fotodinamik
D) Termoregulasyon
E) Hiçbiri

13. Fareler deneysel amaçlı olarak hangi yıl-
larda kullanılmaya başlanmıştır?

A) MÖ 2000
B) 18 - 19.ncu yüzyıl
C) 15 - 17.nci yüzyıl
D) 12 - 14.ncü yüzyıl
E) MS 500

14. Aşağıdakilerden hangisi sertifika prog-
ramları içindeki konulardan biri değildir?

A) Tutuş teknikleri
B) Etik
C) Mevzuat
D) Anestezi ve ötenazi teknikleri
E) Proje nasıl oluşturulur

15. Aşağıdakilerden hangisi ağrının göster-
gelerinden biri değildir?

A) Kilo kaybı
B) Duyarsızlaşma
C) Kambur duruş
D) Çevreye aşırı ilgi
E) Tüylerde dikleşme
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16. Aşağıdakilerden hangisi Hayvanların Ko-
runması ve refahı Protokolü’dür?

A) Belgrad Anlaşması
B) Amsterdam Anlaşması
C) Lozan Anlaşması
D) Berlin Anlaşması
E) İstanbul Anlaşması

17. Amsterdam Anlaşması kaç yılında yürür-
lüğe girmiştir?

A) 1978
B) 1980
C) 1982
D) 1994
E) 1997

18. Farelerin diş formülü şıklardan hangisin-
de doğru verilmiştir?

A) 2/2-0/0-0/0-3/3
B) 1/1-0/0-0/0-3/3
C) 1/1-0/1-1/0-3/3
D) 1/1-0/2-2/0-3/3
E) 1/1-0/0-0/0-4/4

19. Deney hayvanı olarak laboratuvar hay-
vanlarının kullanılması hususunda en te-
mel kurallar Russel ve Burch (1959) adlı 
bilim adamlarının ortaya koyduğu hangi 
kuraldır?

A) 3R kuralı
B) 2R kuralı
C) 3A kuralı
D) 4A kuralı
E) 3D kuraıl

20. Bulunulan ortam sıcaklığı genel olarak er-
gin düzeydeki birçok canlı için 18-21 °C 
ideal ise de, fare ve sıçanlarda ideal de-
rece nasıl olmalıdır?

A) 18-25 °C
B) 17-22 °C
C) 18-21 °C
D) 19-27 °C
E) 16-24 °C

1. C
2. E
3. E
4. D
5. C

6. A
7. E
8. C
9. E

10. E

11. A
12. B
13. B
14. E
15. D

16. B
17. E
18. B
19. A
20. A

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, en sık kullanılan laboratuvar hayvan-
larının fizyolojik ve çevresel özellikleri anlatılmaktadır. Bu değerler ve 
kullanım alanları önemlidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

Bilimsel çalışmalarda fare, sıçan, gerbil, hamster, kobay, tavşan, köpek, maymun vb. birçok hayvan 
kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanlar ise fare ve sıçan türleridir. Fare ve sıçanın tercih edil-
me sebepleri;

 ➣ Tek seferde çok sayıda yavru elde etme
 ➣ Üretiminin kolay ve ekonomik olması
 ➣ Küçük olması
 ➣ Bakımının ve yetiştirilmesinin kolay olması
 ➣ Besin seçenekleri
 ➣ Yaşam sürelerinin kısa olması
 ➣ Anatomik olarak insana yakın olmasıdır.

Fare
1600’lü yıllardan beri deney amaçlı kullanılan fareler ev faresinden türetilmiştir. En yaygın kullanılan 

formu Mus musculus var. albinos’tur. Pigment oluşumunda rol oynayan genler bunlarda homozigot çe-
kinik durumdadır. Bu nedenle beyaz tüy ve kırmızı göze sahiptirler. 

Deney fareleri, immünoloji, onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, mikrobiyolo-
ji, biyokimya, farmakoloji alanındaki çalışmalarda kullanılır. Son yıllarda genetik araştırmalar için de kul-
lanılmaya başlanılmışlardır.

Random Bred Fareler: Farklı kolonilerde yetişen aynı cins erkek ve dişi bireylerin çiftleştirilmesi ile 
elde edilir.

Inbred Fareler: Farelerde inbred tipin oluşturulabilmesi için en az 20 nesil boyunca kız kardeş x er-
kek kardeş veya en yakın ebeveyn çiftleştirilmesi yapılması gerekmektedir.

Hibrit Fare: İki farklı inbred tipteki ilk bireylerin çiftleştirilmesi ile oluşan farelerdir.
Farklı kimyasal, radyasyon veya viruslar aracılığı ile mutasyon oluşturan fareler ‘mutasyon oluştu-

ran fareler’dir. Bu tip farelerin kullanım amacı bir genin ya da bir genin ürünü olan proteinin fraksiyonu-
nu anlayabilmek için genin yapısının değiştirilmesi temeline dayanır.

Transgenik Fare: Bu fareler kendi DNA’larına eklenmiş yabancı bir DNA parçası daha taşır.
Knockout Fare: Bir genin çeşitli yöntemlerle işlevsiz hale getirilmesi ile oluşturulan farelerdir.
Farenin Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri
Fare memeliler sınıfından kemirgenler takımında yer alan, yetişkin ağırlığı 20-40 g, boyları kuyruk 

dahil 12-15 cm olan hayvanlardır. Ter bezleri yoktur. Vücut ısılarını kuyrukları ile düzenlerler. 37 dere-
cenin üstündeki sıcaklıkları tölere edemezler. Dişleri kalıcı olarak çıkar ve toplam 16 adettirler. Yavrula-
rın gelişimi anne rahminde başlar ve tamamlanır. Nokturnal hayvanlardır. Omnivor oldukları için besin 
sıkıntısı çekmezler. Yaşam süreleri ortalama iki yıldır. 

Apandisitleri yoktur. 

5

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Uterus tüpleri diğer memelilere göre daha kısa ve kıvrımlıdır. Penislerinde os penis adında küçük bir 
kemik bulunur. Erkek farelerin oldukça gelişmiş eklenti bezleri vardır. İnguinal kanal yaşam boyu açık 
olduğu için testisleri istedikleri zaman abdominal boşluğa çekebilir. Bu durum küçük bireylerde cinsiyet 
ayrımında yanıltıcı olabilir. 

Akciğerlerinin sol tarafı tek lob iken sağ tarafta 4 lob bulunur. Farelerde bademcik bulunmaz. Orta-
lama solunum sayısı 138 kez/dakika, kalp atımı dakikada 325-780’dir. 

Normal fare idrarı 24 saatlik numunelerde 0,5-2,5 ml, 1.030 dansitede ve pH 5 özelliklerine sahiptir. 
Bazı proteinler fare idrarında normal olarak bulunur.

Fare Yetiştiriciliği
Kafes, çevre, nem, havalandırma, aydınlatma gibi faktörler önemlidir. Yaşadığı kafes ortamı mikro 

çevreyi oluştururken, kafesin bulunduğu oda makro çevreyi oluşturur. Bunların hepsini kapsayan bina 
mega çevredir. Kafesin yapıldığı malzemeler farelerin kemiremeyeceği, kimyasal ajanlara, deterjanlara 
ve suya dayanıklı olmalıdır. En çok tercih edilen polipropilen, polikarbonat, polietilen gibi materyallerdir. 

Fareler kafeste tek ya da grup halinde barındırılabilir. Fakat grup halinde barındırılmaları tercih edilir. 
Gruplar; aynı cinste, yaşta ve ırkta olan bireylerden oluşur. Yavru fareler sütten kesildikten sonra ve er-
gin döneme ulaşmadan oluşturulmalıdır. Daha geç yapılan gruplarda saldırganlığın arttığı görülmüştür. 

Kafeslerin üzerini örtmek için genellikle paslanmaya karşı dayanıklı, su ve yem koymak için bölme-
leri olan metal ızgaralar kullanılır.

10 g’ın altındaki fareler için 38,7 cm2 kafes zemin alanı ve 12,7 cm kafes yüksekliği yeterli olurken, 
25g’ın üzerindekiler için 96,7 cm2 zemin alanı ve 12,7 cm yükseklik gereklidir.

Bulundukları ortamın sıcaklığı 18-26 derece ve nispi nem oranı ise %40-70 olmalıdır. Bu değerler 
sabit tutulmalıdır. Yüksek sıcaklık idrar kaynaklı amonyak kokusunu, bakteri ve hastalık oluşum riski-
ni artırır.

Ortamda yeterli oksijen olabilmesi için havalandırma önemlidir. Filtreli havalandırma sistemleri en 
uygun olanlardandır. Günümüzde en çok HEPA filtreleri kullanılmaktadır.

Gün uzunluğu farelerin fizyolojik durumlarını etkiler. Farelerin yetiştirildiği odalardaki gün uzunlukla-
rının standart sürelerde kontrol altında olması yapılacak çalışmalar için önemlidir. Değişmeyen ışık per-
yodunun devam ettirilmesi için deney farelerinin yetiştirildiği ortamda pencere olmamalı, karanlık dönem 
sürecindeyken ışık açılmamalıdır. Albino farelerin gözünde pigment bulunmadığı için ışığa daha has-
sastırlar ve ışık miktarının 325 lüxü geçmemesi gerekir. Gözlerinde pigment olan fareler için bu miktar 
800-1000 lüxtür.

Gürültü deney hayvanlarının fizyolojisini etkilemektedir. Farelerin bulunduğu odalar gürültü etmen-
lerinden uzak olmalıdır. Çoğu kemirgen türleri 1000 kHz altındaki sesleri duymaz. Bu sebeple yangın 
alarmları 400-500 kHz arasında olmalıdır.

Günlük yem ihtiyaçları 12-18 g/100 g vücut ağırlığıdır. Gıdaları genel olarak protein, yağ, lif, vitamin 
ve mineralleri içermelidir. Farklı bir araştırma protokolü uygulanmıyorsa ad libitum beslenmelidir. Uzun 
süre aç kalmaları kannibalizme sebep olur. İmmun sistemi zayıflatılmış farelerin kullanıldığı çalışmalar-
da yemler otoklavlanarak steril edildikten sonra verilmelidir. Farelerin günlük su ihtiyacı 15ml/100 g vü-
cut ağırlığıdır. Suyun bazı patojenlere karşı asitlenmesi ve klorlanması gerekir. 

7-8 haftalıkken erginliğe erişirler. Yılda birden fazla doğum yapabilirler. Östral siklusları 4-5 gün sü-
rer. Bir kafeste çok sayıda yaşayan dişi farelerde östral siklus görülmez. Buna Lee-boot Etkisi denir. Bir 
erkek fare dişilerin yaşadığı kafese bırakılırsa hepsi birden östral siklusa geçebilir. Buna Whitten Etki-
si denir. Yeni çiftleşmiş bir dişinin yanına çiftleştiği erkek fareden farklı bir erkek fare konursa döllenmiş 
yumurta rahme yerleşemez ve düşer. Buna erkek farenin feromonları sebep olur. Bu duruma da Bru-
ce Etkisi denir. 

Poligam üretim çok sayıda dişi fare ile tek bir erkek farenin çiftleştirilmesine denir. Bu çok sayıda fa-
re üretmek için ideal bir sistemdir. Bir dişi ile bir erkek farenin çiftleştirilmesine ise monogam üretim de-
nir. Saf fare ırkı elde etmek için kardeş bireylerin çiftleştirilmesine dayanır. Çiftleşmenin olup olmadığı 
vajinal tıkaç takibi ile anlaşılır. 

Hamilelik süresi 19-21 gündür. Tek seferde 6-12 yavru verebilirler. Yavrular tüysüz, gözleri ve kulak-
ları kapalı doğarlar. 21 gün boyunca sütle beslenirler. 14. günde gözleri açılır. Yirmi birinci günden itiba-
ren dişi ve erkek yavrular ayrılarak farklı kafeslere konmalıdır.

Fareler sosyal hayvanlardır ve birbirleri ile iletişim kurarlar. Feromonlar iletişim, üreme ve gelişim 
üzerinde etkilidir. Fareler çok saldırgan değillerdir. Balb/c fareler daha saldırgan olarak belirlenmiştir. Er-
kek fareler alan koruma ve üstünlük sağlamadan ötürü daha saldırgandır.
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Sıçan
Sıçanlar memeli sınıfının kemirgenler takımındadır. En yaygın türü Norveç sıçanı ve siyah sıçandır. 

Norveç sıçanı kahverengi-siyah, kırmızı-sarı arası değişken renklerde, siyah sıçan ise daha çok siyaha 
yakın renktedir. Norveç sıçanı geniş habitatlara ve farklı sıcaklık koşullarına uyum sağlayabilir.

Sıçan ırkları inbred ya da outbred olabilir. Outbred ırklar stok, saf inbred olanlar ise strain olarak ad-
landırılır. 

En çok kullanılanlar Wistar albino, Spraque-Dawley albino, Long-Evans ırklarıdır.
Biyomedikal, kardiyovaskuler, metabolik hastalıkların tedavisi, otoimmun hastalıklar, nörodejenera-

tif hastalıklar, kanser, transplantasyon gibi birçok araştırmada model olarak kullanılmaktadırlar. 
Sıçanların Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri
Kuyrukları tüysüz fakat kalın pullarla kaplıdır ve toplam vücut uzunluğunun %85’i kadardır, tırman-

ma ve ısı regülasyonu için kuyruklarını kullanırlar. Ter bezleri bulunmaz. Kuyruk uzunluğu ortam ısısı-
na göre değişir.

Yetişkin bir sıçan ortalama 220 g civarındadır. Laboratuvar ortamında obezite görülebilir ve 800 g’a 
kadar çıkabilirler.

Yaşam süreleri strainleri ve diyetlerine göre farklılık göstermekle birlikte 2-4 yıl olarak kabul edilir. 
Koku, işitme ve dokunma duyuları iyi gelişmiştir. Kulakları fareye oranla daha küçüktür. 80kHz üze-

rindeki frekansları duyabilirler. Dokunma duyularını bıyıkları sayesinde de hissedebilirler. Vibrissae ola-
rak adlandırılan yüzlerinin çeşitli yerlerinde bulunan uzun kıllar vardır. Göz küresine yerleşmiş c şeklin-
deki harder bezi sayesinde yetişkinlerde stres koşullarında kırmızı bir salgı salgılanır. Sıçanlar dikroma-
tik renk görme yetisine sahiptirler. Bunlardan biri kızıl ötesi ışınları diğeri ise UV ışınları algılar. 

Feromonları aracılığı ile iletişim kurabilirler. Sıçanlar sosyal hayvanlardır. Nokturnaldirler. Omnivor 
canlılardır. Geniş bir beslenme aralığına sahiptirler.

Bademciklerinin ve safra keselerinin olmaması ile diğer birçok deney hayvanından ayrılırlar. Çoğun-
lukla geceleri beslenirler ve kaprofaji görülebilir. 400 g bir sıçan günlük ortalama 40 g kuru madde, 300 g 
bir sıçanın günlük su tüketim miktarı 24 ml’dir. Sıçanların suyun tadını algılayamadıkları düşünülmekte-
dir. Toplam 16 dişleri bulunur. Özefagusun mideye girdiği kısımdaki anatomik katlanmadan dolayı kus-
ma refleksi gösteremezler. Çekum selülozu sindirebilen bir mikrofloraya sahiptir.

Sıçanlarda safra kesesi yoktur. Safra salgıları farelere göre 5 kat daha yoğundur. Safra salgısı pank-
reastan gelen salgılar ile birlikte tek bir kanal aracılığı ile duodenuma dökülür.

Böbrekleri sırt kısmında sağlı sollu yerleşmiştir. Sağ böbrek sol böbreğe göre daha yukarıda bulu-
nur. Nefronlar böbreğin dış kısmına daha yakın konumda bulunur. Bu nedenle nefron çalışmalarında 
sıklıkla tercih edilirler. Proteinüri insanlara göre fazladır. Günlük idrar miktarları 5,5-6,2 ml/100 g vücut 
ağırlığıdır.

Sıçanlarda cinsiyet ayrımı anogenital açıklık ile yapılabilir. Erkek bireylerde bu açıklık dişilere gö-
re daha fazladır.

Yeni doğmuş sıçanlarda akciğerler tam olarak gelişmiş değildir. 7. günde tam olarak olgunlaşır. Da-
kikada 70-115 nefes alıp verirler. Kalbin tamamı sol akciğerin orta lobu ile temas halindedir. Orta lob kü-
çüktür. Bu durum avantajlıdır çünkü sıçanı açmaya gerek kalmladan 3 ve 5. kaburgalar arasından direk 
kalpten kan alınabilir. Kalp atımı dakikada 240’tır. Pulmoner arterleri diğer türlere göre daha kalındır ve 
yapı olarak farklıdır. Sıçanların akciğerindeki enfeksiyon kalbe çok hızlı yayılır. 

Sıçan Yetiştiriciliği
Mikro çevre sıçanların davranış ve fizyolojik özelliklerini karşılamalıdır. Aynı zamanda sosyal hay-

vanlar oldukları için hiyerarşik düzeni destekleyici nitelikte olmalıdır. 100 g’ın altındaki sıçanlar için yak-
laşık 110 cm2 kafes zemin alanı ve 18 cm yükseklik yeterli olurken, 500 g’ın üstünde 451 cm2 kafes ze-
mini, 18 cm yükseklik gereklidir.

Sıçanlar kafeslerde tekli olarak barındırılabilir. Fakat bu durum stres faktörüdür. Sütten ayrılmasın-
dan yetişkinliğe kadar tek başına barındırılan bir sıçanda izole stres sendromu olarak adlandırılan dav-
ranışsal ve hormonal bir bozukluk görülür. 

Konvansiyonel, filtreli kafesler ve metabolik kafesler kullanılabilir. Sıçanlar altlık malzemesini ısı ya-
lıtımında, saklanma, kazma gibi biyolojik durumlar için de kullanmaktadır. 

Ortam sıcaklığı 20-22 derece, nem oranının ise ortalama %50 olması gerekir. Nem oranı %30’un al-
tına düşmesi durumunda genç sıçanlarda halka kuyruk hastalığına sebep olabilir. 

Makro çevrede saatte kaç hava değişiminin olması gerektiği ile ilgili bir standart yoktur. IVC kafesler, 
bireysel havalandırma sitemlidir. Bu kafeslerde saatte 40-50 hava değişimi idealdir. 
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Sıçanlar 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık peryoduna sahip odalarda barındırmalıdır. Karanlık ay-
dınlık sürelerinin değişmesi hayvanların üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. 12 saat ay-
dınlık 12 saat karanlık uygulanan sıçanlarda östrus 4 gün sürerken, 16 saat aydınlık 8 saat karanlık 
olanlarda 5 gün sürmektedir.

İşitme aralığı 500 Hz/60-80 kHz arasındadır. Yüksek enerjili sesler sıçanlarda gıda alımlarını değiş-
tirir, stres, metabolik değişikliklere sebep olur. Fertilite oranı düşer. 

Uygun besleme yapılmazsa obezite ya da kannibalizm görülür. Beslenme, cinsiyet, yaş, laktasyon 
ve üreme dönemine göre değişiklik gösterir. Erkek sıçanlar daha fazla proteine ihtiyaç duyarlar. Aşırı 
beslenme obezite, tümörler ve bazı metabolik hastalıklara sebep olabilir. Yemlere ad libitum ulaşırlar. 
Yeme ulaşamadıklarında kaprofaji görülür. Karbonhidrat türlerinden biri olan ksilozun diyetlerinde yer al-
ması önerilmez. Fazla protein ile beslenen sıçanlarda böbrek rahatsızlıkları görülmektedir. 

Doğumda aynı zamanda çok sayıda yavru doğduysa bunlarda ergenliğe ulaşmak daha az sayıda 
doğanlara göre daha uzun sürmektedir. Östrus 4-5 gün sürmektedir. Çiftleşme takibi vajinal tıkaç ile ola-
bilir. Bunu yerine vajinal kazıntı ile alınan örneklerde sperm aramak daha güvenilirdir. Gebelik süresi 21-
23 gündür. Yavrular doğduktan sonra 11. günden itibaren sıvı besinlerle beslenebilirler. 21 günlük yav-
rular anneden ayrılıp cinsiyetlerine göre kafeslere yerleştirilir. Ayrıldıktan sonraki 60. güne kadar savaş 
oyunu oynayabilirler. 

Sıçanların üretiminde poligam (harem sitemi, 1 erkek, 2-6 dişi) ya da monogam (1 erkek, 1 dişi) üre-
tim teknikleri kullanılabilir. 

Genellikle sıçanlar 8-16 yavru verirler. Doğumdan sonra anne plasentayı yer ve yavruları temizler. 
Üremede kullanılan sıçanlar genellikle gruplar halinde barındırılır. 

Sıçanlar ultrasonik sesler çıkararak birbirleri ile iletişim kurabilirler. 
Fare ve Sıçanlarda Kayıt ve Taşıma
Hayvanların doğum tarihleri, cinsiyetleri, ırkları, sağlık durumları takip edilmeli ve kayıt altına alın-

malıdır. Farklı ırklar oluşturmak için kullanılacak hayvanların kayıtları soyağacını içermelidir. İşaretle-
meler yapılabilir.  En basit işaretleme yöntemlerinden biri kuyruğu farklı renkte boyamak veya numara-
landırmaktır. Uzun süreli çalışmalarda kuyruk dövme ile işaretlenebilir. Bunların dışında çip uygulama-
sı yapılabilir.

Bazı durumlarda deney hayvanlarının üretim yapılan tesisten başka bir tesise taşınması gerekir. 
Böyle durumlarda nakliye işleminin kontrollü bir şekilde yapılması gerekir. Hayvanların hareketleri kısıt-
lanmadan uygun sayıda taşınmalıdırlar. 

Yetiştiricilikte hijyene dikkat edilmelidir. Kafes ve oda temizliği kontrol edilmelidir. Pest kontrolü dü-
zenli olarak yapılmalıdır
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Farelerin kromozom sayısı kaçtır?

A) 12 
B) 26 
C) 32
D) 34 
E) 40

AÇIKLAMA
Farelerin kromozom sayısı 40’tır.

YANIT: E

2. Deney farelerinde vücut sıcaklığı kaç de-
recedir?

A) 36,6 - 39,0°C
B) 36,5 - 38,0°C
C) 36,8 - 37,0°C
D) 33,5 - 38,6°C
E) 34,5 - 38,3°C

AÇIKLAMA
Farelerin vücut ısıları 36.5-38°C’dir. Termal ra-
hatlıkları 26-34 ºC derece arasındadır. Taham-
mül edebilecekleri en düşük sıcaklık -5 ºC dere-
ce iken  en yüksek ısı derecesi ise 34 ºC derece-
dir. En yüksek ve en düşük ısı derecelerine 2-3 sa-
at katlanabilirler.

YANIT: B

3. Aşağıdakilerin hangisi farelerin yaşam 
süresidir?

A) 1 - 2 yıl
B) 1.5 - 3 yıl
C) 4 - 5 yıl
D) 5 yıl ve üzeri
E) En az 7 yıl

AÇIKLAMA
Farelerin yaşam yılı1,5 - 3 yıl arasında değişmek-
tedir. Bu süre kronik toksikolojik çalışmaların yapı-
labilmesine olanak sağlamaktadır.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2013-TEK DERS

4. Fare yavrularının doğum ağırlığı kaç 
gramdır??

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

AÇIKLAMA
Fare yavrularının doğum ağırlığı 1g’dır.

YANIT: A

5. Farelerde ilk kızgınlık yaşı aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1 - 2 hafta
B) 2 - 3 hafta
C) 3.5 - 4 hafta
D) 1.5 ay
E) 2 - 3 ay

AÇIKLAMA
Fareler doğduktan sonraki 3.5-4 hafta içinde kız-
gınlık gösterir. Üreme yaşları çok kısadır ve hızlı 
bir şekilde çoğalırlar.

YANIT: C

6. Fare yetiştiriciliğinde bir erkek ve iki dişi-
nin bir arada barındırıldığı şekle ne denir?

A) Poligami
B) Dublicate
C) Monogami 
D) Trios
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Trios yetiştiricilikte bir erkek ile iki dişi, poligami ye-
tiştiricilikte ise bir erkek ve ikiden fazla dişi farenin 
bir arada bulundurulması ile şekillenir.

YANIT: D
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7. Farelerin gebelik süresi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 12 gün B) 19 gün
C) 25 gün D) 1 ay
E) 1,5 ay

AÇIKLAMA
Farelerde gebelik süresi yaklaşık 19 gün sürmek-
tedir.

YANIT: B

8. Farelere uygulanan gece ve gündüz peri-
yotları (aydınlık ve karanlık olarak) kaçar 
saat olarak uygulanmaktadır?

A) Gece 8 gündüz 16 saat
B) Gece 10 gündüz 14 saat
C) Gece 12 gündüz 12 saat
D) Gece 14 gündüz 10 saat
E) Gece 16 gündüz 8 saat

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanlarından farelere uygulanan 
gece ve gündüz periyotları ortam aydınlığı ve ka-
ranlığı oluşturularak yapılır. Bakımları 12 saat ay-
dınlık 12 saat karanlık olarak yapılır.

YANIT: C

9. Deney hayvanı olarak kullanılan sıçanla-
rın bilimsel kullanımlar için kaç tipi bulu-
nur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

AÇIKLAMA
Sıçanlar deneysel kullanım açısından Rattus nor-
vegicus (Norveç sıçanı) veya Rattus rattus (Avru-
pa sıçanı) olarak iki alt türün en önemlilerindendir.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2013-TEK DERS

10. Sıçanların beslenme alışkanlığı ile ilgili en 
tipik özelliği hangisidir?

A) Yem tüketimini kontrol edebiliyor olması
B) Otçul olması
C) Etçil olması
D) Sadece tahıl tüketmesi
E) Sadece hayvansal kaynaklı besin tüket-

mesi

AÇIKLAMA
Sıçanlar yem tüketimlerini kontrol edebilmektedir-
ler.

YANIT: A

11. Sıçanların termal rahatlık ısı aralığı aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A) 26 - 30
B) 26 - 33
C) 28 - 30
D) 15 - 20
E) 20 - 25

AÇIKLAMA
Termal rahatlık alanları 26 - 33 ºC derece arasın-
dadır. Tahammül edebildikleri en düşük sıcaklık 
-15 ºC derece iken en yüksek sıcaklık ise 34 ºC 
derecedir.

YANIT: B
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12. Sıçanlar üzerinde yapılacak deneyler 
adaptasyon için laboratuvara götürüldük-
ten kaç gün sonra yapılmalıdır?

A) 1 - 3 gün
B) 2 - 5 gün
C) 3 - 7 gün
D) Bir hafta üzeri
E) İki hafta

AÇIKLAMA
Sıçanlar üzerinde yapılacak deneyler adaptasyon 
için laboratuvara götürüldükten 3-7 gün sonra ya-
pılmalıdır.

YANIT: C

13. Sıçanların kalp atım sayısı aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?

A) 70 - 120
B) 90 - 160
C) 100 - 180
D) 320 - 480
E) 200 - 240

AÇIKLAMA
Sıçanların kalp atım sayısı 320 ila 480 arasında 
değişmektedir.

YANIT: D

14. Sıçanlar üreme kabiliyetlerine ne zaman 
ulaşırlar? 

A) 3 - 4 hafta
B) 4 - 6 hafta
C) 7 - 8 hafta
D) 2 - 3 ay
E) 4 ay

AÇIKLAMA
Sıçanlar üreme kabiliyetlerine doğumdan sonraki 
yaklaşık olarak 7-8 hafta içinde ulaşırlar. 

YANIT: C

15. Sıçanların östrus süresi kaç gün sürmek-
tedir?

A) 2 - 3 gün
B) 4 - 5 gün
C) 5 - 7 gün
D) 9 - 10 gün
E) 2 hafta

AÇIKLAMA
Sıçanların östrus süresi 4-5 gün sürmektedir.

YANIT: B



LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME VE SAĞLIĞI

42

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Farelerin solunum sayısı dakikada kaçtır?

A) 94 - 163
B) 65 - 135
C) 75 - 120
D) 64 - 98
E) 56 - 89

2. Fare yetiştiriciliğinde bir erkek ve ikiden 
fazla dişinin bir arada barındırıldığı şekle 
ne denir?

A) Trios
B) Poligami
C) Dublicate
D) Monogami 
E) Hiçbiri

3. Laboratuvar hayvanlarında uygulanan ay-
dınlık ve karanlık süre uygulamasına ne 
denir?

A) Termal alan
B) Fotoperiyot
C) Fotodinamik
D) Termoregulasyon
E) Hiçbiri

4. Laboratuvar hayvanlarında uygulanan ay-
dınlık ve karanlık süre uygulamasına ne 
denir?

A) Termal alan
B) Fotoperiyot
C) Fotodinamik
D) Termoregulasyon
E) Hiçbiri

5. Fareler üzerinde yapılacak deneyler adap-
tasyon için laboratuvara götürüldükten 
kaç gün sonra yapılmalıdır?

A) 1 - 3 gün
B) 2 - 5 gün
C) 3 - 7 gün
D) Bir hafta üzeri
E) İki hafta

6. Fareler için laboratuvar aydınlatma yo-
ğunluğu kaç lüksten az olmamalıdır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

7. Farelerin süt verim süresi aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?

A) 9 - 14
B) 10 - 15
C) 15 - 23
D) 21 - 28
E) 30 gün
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8. Sıçanlar beslenme özelliklerine göre aşa-
ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Omnivor
B) Herbivor
C) Karnivor
D) Otçul
E) Etçil

9. Sıçanların termal rahatlık ısı aralığı aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A) 26 - 30
B) 26 - 33
C) 28 - 30
D) 15 - 20
E) 20 - 25

10. Sıçanların bakıldığı ortamdaki havanın 
saatte kaç kez değiştirilmesi uygundur?

A) 3
B) 6
C) 10
D) 15
E) 25

11. Sıçanlara uygulanan gece ve gündüz pe-
riyotları (aydınlık ve karanlık olarak) kaçar 
saat olarak uygulanmaktadır?

A) Gece 8 gündüz 16 saat
B) Gece 10 gündüz 14 saat
C) Gece 12 gündüz 12 saat
D) Gece 14 gündüz 10 saat
E) Gece 16 gündüz 8 saat

12. Albino ratlarda aydınlatma şiddeti kaç 
lüksten aşağı olmalıdır?

A) 15
B) 25
C) 40
D) 50
E) 60

13. Ratların bakıldığı barınaklarda gürültü 
kaç desibelden yüksek olmamalıdır?

A) 15
B) 40
C) 50
D) 70
E) 90

14. Sıçanların kendi dışkılarını yemesine ne 
ad verilir?

A) Digestion
B) Fagositoz
C) Kaprofaji
D) Lipofaji
E) Ad libitum

15. Yeni doğan sıçanların gözleri ve kulakları 
kaç günlük iken açılır?

A) 5 
B) 7 - 9
C) 8 - 10
D) 12 - 13
E) 15
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Farelerde solunum sayısı 94 ila 163 ara-
sında değişmektedir. Metabolizmaları 
çok hızlı hayvanlardır. Bu vücut yüzeyi-
nin küçüklüğünden kaynaklanmaktadır.

2. B Monogami yetiştiricilikte bir erkek bir dişi, 
trios yetiştiricilikte bir erkek ile iki dişi, po-
ligami yetiştiricilikte ise bir erkek ve 3-6 
dişi farenin bir arada bulundurulması ile 
şekillenir.

3. B Laboratuvar hayvanlarında 12 saat gece 
12 saat gündüz uygulaması yapılır. Bu 
uygulama fotoperiyot olarak isimlendirilir.

4. B Laboratuvar hayvanlarında 12 saat gece 
12 saat gündüz uygulaması yapılır. Bu 
uygulama fotoperiyot olarak isimlendirilir.

5. C Laboratuvar hayvanları deney yapılma-
dan önce götürüldükleri yerde 3-7 gün 
ortama adaptasyonları için beklenir.

6. B Farelerin bulunduğu barınaklarda aydın-
latma şiddeti 20 lüksten az olmamalıdır. 
Ayrıca bu aydınlatma şiddeti 30 lüksten 
fazlada olmamalıdır.

7. D Laktasyon süresi fareler için 21-28 gün-
dür. Yavrular yaklaşık olarak 8-12 gram 
ağırlığına ulaşınca sütten kesilir.

8. A Sıçanlar hepçil yani omnivor hayvanlar-
dır. Hem ot hem de et yiyebilmektedirler.

9. B Sıçanların termal rahatlık alanları 26 - 33 
ºC derece arasındadır. Tahammül ede-
bildikleri en düşük sıcaklık -15 ºC derece 
iken en yüksek sıcaklık ise 34 ºC derece-
dir. Sıçanlar en düşük ve en yüksek kritik 
sıcaklık düzeylerine daha az sürelerde 
dayanırlar. Bu tahammül süresi yaklaşık 
1.5 saat civarıdır.

10. D Sıçanların bakıldığı ortamdaki hava sa-
atte 15 kez değiştirilmelidir. Bu yüzden 
barınaklarda havalandırma sistemleri ol-
dukça önemlidir.

11. C Laboratuvar hayvanlarında uygulanan 
gece ve gündüz periyotları ortam aydın-
lığı ve karanlığı oluşturularak yapılır. Ba-
kımları 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
olarak yapılır.

12. E Albino ratlarda aydınlatma şiddeti 60 
lüksten az olmalıdır. 60 lüks ve üzeri ay-
dınlatma şiddetinde ratlar 30 hafta içinde 
kör olurlar.

13. E Ratların bulunduğu barınaklarda gürültü 
90 desibel seviyesini aşmamalıdır.

14. C Sıçanların dışkılarını yiyerek yemden ya-
rarlanmayı arttırırlar. Ayrıca bazı vitamin-
lerin eksikliğini bu şekilde giderirler. Bu-
na kaprofaji denir.

15. D Sıçanların gözleri ve kulakları doğduktan 
12-13 gün sonra açılır. 4. günde kılları çı-
kar ve 10. günde tamamen kıllarlarla ör-
tülür.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede kobay, gerbil, hamster ve tavşanın 
genel, fizyolojik, metabolik özellikleri anlatılmaktadır. Her birinin kul-
lanımı önemlidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

Deneylerde kullanımları fare ve sıçan kadar olmasa da kobay, hamster, tavşan da deneylerde kul-
lanılır. Bu hayvanların kullanımını kısıtlayan faktörler vardır. Bu faktörlerin başında yetiştirilmelerinde-
ki güçlükler gelmektedir. 

Kobay
İngilizce karşılığı ginepig olan kobay, kemiriciler takımında yer alır. 
Göz ve kulakları açık olarak doğan kobayların dişleri de gelişmiştir. Doğduklarında tüyleri çıkmış-

tır ve hareketlidirler. Kuyrukları yoktur ve boyları 25 cm kadardır. İskelet sistemleri 258 kemikten oluşur. 
Başları büyük olmasına rağmen üyeleri küçüktür. Ön ayaklarında 4, arka ayaklarında 3 parmak bulunur. 

Doğum ağırlıkları 60-110 g, ergin ağırlıkları 700-1000 g’dır. Yaşam süreleri 4-6 yıl arasında deği-
şir. Günlük 100 g canlı ağırlığa 6 g gıda, 10 ml su tüketirler. Dişilerde cinsel olgunluk 14 hafta, erkekler-
de ise 12 haftadır. Vücut sıcaklıkları 37-40 derecedir. Solunum sayısı dakikada 90, kalp atımı ise daki-
kada 220-400 vurumdur.

Doğumdan sonra anne yakınında bulunan yavrulara yaklaşık 12-24 saat boyunca anneleri tarafın-
dan süt emzirilmez. Emzirme başlangıcından birkaç gün sonra, dişleri zaten gelişmiş olarak doğan yav-
rular katı yem kemirmeye başlar. Yavrular doğumdan 3-4 hafta sonra sütten kesilir. 

Erkeklerde genital bölgeye basınç uygulandığında penisin ortaya çıkmasıyla, dişilerde östrus ve ge-
belik dışında kapalı olan vajinal zarın görülmesiyle cinsiyet ayrımı yapılır. Anogenital mesafeye bakarak 
da cinsiyet belirlenebilir. Kobaylar mevsime bağlı olmadan sürekli östrus gösterir. Yılda 2 kez doğum ya-
parlar. Her doğumda yavru sayısı 2-5 arasında değişir. 

Deney hayvanı olarak kobay bilimsel araştırmalarda özellikle immun sistem hastalıklarının tanı ve 
tedavisinde, genetik kontrol, anaflaktik şok ve alerjik ensefalomyelitis çalışmaları, hipersensivite çalış-
maları, mikobakteri ve tüberküloz araştırmalarında tercih edilirler. Periferal kan ve kemik iliği morfolojisi 
açısından insanlara benzediklerinden dolayı da tercih edilirler.

Laboratuvarların optimum sıcaklığı 18-22 derece olmalıdır. Aşırı sıcak ortamda dayanıklıkları azalır. 
Nemin %45-70 olması gerekir. Aydınlık peryodunun 12-16 saat arasında olması, saatlik hava değişimi-
nin 10-20 kez tekrarlı olarak yapılması sağlanmalıdır. 

Kobaylar arka ayakları üzerinde dikilebildikleri için bulundukları alanın yerden yüksekliği en az 40 
cm olmalıdır. Yer bölmesi ve sığınak biçiminde düzenlenen barınakların tabanının rahatlıkla temizlene-
bilmesi gerekmektedir.

Otomatik sulama sistemi olan yarı otomatik kafes sistemi uzun sıralar halinde, tel örgülü ve birkaç 
katlı olabilecek kafes tipleridir. Tel örgü tabanlı kafesler yavruların bacaklarının kırılmasına sebep olabi-
leceğinden kullanılması tehlikelidir.

Kobaylar herbivor, yani otçul hayvanlardır. Laboratuvar ortamında pelet yemle beslenirler. Pelet ye-
me ek olarak kuru ot verilmesi gerekir. Ayrıca 2-3 günlük yavrulara anne sütünün yanında katı yem ve 
su da verilmelidir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Gerbil
Gerbiller ekolojik töleransları diğer kemiricilerden daha fazla olan hayvanlardır. Toprağı kazıp tünel-

ler açarlar ve besinlerini buralarda saklarlar. Çoğu nokturnaldir. Laboratuvar deneylerinde en çok kulla-
nılan Mongolian gerbili ya da Meriones unguiculatus olarak bilinen Moğol gerbili türüdür.

Gerbil yavruları göz ve kulakları kapalı olarak doğarlar. Kulakları 3-7 günlükken, gözlei ise 15 gün-
lükten sonra açılır. Doğumdan sonraki büyüme hızı fare ve sıçanlara göre daha yavaştır. Kuyruk bo-
yu nerdeyse vücut uzunluğu kadardır ve tüylerle kaplıdır. Kulak ve ayak tabanları da tüylerle kaplıdır.

16 diş bulunur. Arka bacaklar ön bacaklara göre uzundur. Hem ön hem de arka bacaklarda 5’er par-
mak bulunur. 

Doğum ağırlıkları 2,5-3, ergin ağırlıkları 60-110 g’dır. Ergin boy uzunluğu 11-13,5 cm’dir. Ortalama 
yaşam süreleri 3-4 yıldır. 100 g canlı ağırlığa günlük 5-8 g gıda, 4-7 ml su tüketirler. Dişiler ve erkekler-
de cinsel olgunluk 9-12 haftadır. 37,5-38,5 normal vücut sıcaklığıdır. Kalp atımları dakikada 360, solu-
num sayısı 70-120’dir.

Normal yaşam koşullarında sadece birkaç damla idrar bırakırlar. Çöl koşullarına uyum sağladıkla-
rından ötürü böbreklerinde suyun geri kazanımı olur. Ortam sıcaklığındaki değişikliklere kolayca uyum 
sağlarlar.

Erişkin olmadan çiftleşmenin engellenmesi için cinsiyet ayrımının hemen yapılması gerekir. Gerbil-
lerin damızlık olarak kullanımı için uygun görülen yaş 2,5-3 aylık yaştır. Cinsiyet ayrımı sütten kesilme-
den 20-30 günlük sürenin sonunda yapılmalıdır. Cinsiyet ayrımı için anogenital açıklık kullanılabilir. Er-
keklerde bu mesafe dişilerin iki katı kadardır. Gerbillerde östrus 4-6 gün, gebelik 21-24 gündür. Bir do-
ğumda 4-6 kadar yavru meydana getirilir. 

Gerbillerin kullanıldığı bilimsel araştırmalar iskemi hayvan modeli çalışmalarıdır. Bunun yanında 
paraziter ve enfeksiyöz hastalıkların, nörolojik fonksiyon bozukluklarının incelenmesi için de kullanılır. 

Laboratuvarın optimum sıcaklığı 20-24 derece, nemin %35-55 arasında olmalıdır. 12 saat aydınlık 
12 saat karanlık peryodu sağlanmalıdır. Gerbil yetiştiriciliğinde fare ve sıçanlar için kullanılan kafes tip-
leri rahatlıkla kullanılabilir. Gerbiller arka ayaklarının üzerine dikilebilen hayvanlar olduklarından kafes 
yüksekliğine dikkat edilmelidir. Kafes yüksekliği 15-18 cm olmalıdır. Kafes tabanına yataklık olarak 2-3 
cm kalınlığında odun talaşı serilmelidir. Erkek ve dişi gerbiller aynı kafeste barındırılacağı zaman sabah 
saatlerinde bir araya getirilmelidirler. 

Gerbiller mutlaka sırtından tutularak yakalanmalıdır. Farklı bir durumda titreme nöbetlerine girebilir. 
Gerbiller granivor ve otçullar hayvanlardır. Lab koşullarında pelet yemle beslenirler. Ad libitum bes-

lemede 100 g katı yem için verilmesi gereken su miktarı 4 ml’dir. Beslenemedikleri zaman aktif olmayan 
bu hayvanlar için %50-70 ölüm oranı kaçınılmazdır. 

Hamster
Belirgin olarak yanak keseleri ve çok kısa kuyrukları olan hamsterlar, kısa boylu ve sevimli hayvan-

lardır. Deney hayvanı olarak kullanılan çeşitleri, Çin, Golden, Suriye, Macar, Amerikan, Kafkas hams-
terlarıdır.

Doğduklarına gözleri fonksiyonel değildir ve göremezler. 16. günden itibaren gözleri açılır ve yardım 
almadan kendi yemlerini yiyebilirler. Dişleri, çene önünde kesici dişler ve arka kısımda azı dişlerden iba-
rettir. Ön ayaklarda 4, arka ayaklarda 5 parmak bulunur. 

Doğum ağırlıkları 2-3, erişkin ağırlıkları 120-160 g’dır. Ergin boy uzunluğu ortalama 12-13 cm, orta-
lama yaşam süresi 2-2,5 yıldır. 100g canlı ağırlık için günlük 10-12 g gıda, 8-10 ml su tüketirler. Cinsel 
olgunluk dişilerde 10-14, erkeklerde 6-10 haftadır. Vücut sıcaklıkları 37-38 derecedir. Kalp atımları da-
kikada 250-500 vurum, solunum sayısı 80’dir. 

Hamsterların idrarı süte yakın bir renkte olmakla birlikte pH’sı 8 gibi alkali bir özelliktedir. Diğer de-
ney hayvanlarına göre kan kolestrol seviyesi en yüksek olandır.

Hamsterlar, çevre sıcaklığının 5-6 derecenin altına düşmesi, aydınlık peryodunun 8 saatten kısa ol-
ması durumunda kış uykusuna yatarlar. 

Belirgin testis çıkıntısı olduğu için cinsiyet ayrımı kolaylıkla yapılır. Anogenital açıklık da cinsiyet ay-
rımında yararlıdır. Erkekleri 10-12 haftalık, dişileri ise 6-8 haftalık olduklarında damızlık olarak kullanı-
labilirler. Östrus döngüsü 4 gün, gebelik süresi 16 gündür. Bir doğumda 6-8 yavru meydana gelebilir.

Hamsterlar deney hayvanı olarak, parazit, virus, insan tümörleri ve bakteri toleranslarının olması, 
insan dahil diğer canlılara göre tümör aşılaması açısından immünolojik anlamda avantaj sağlayan ya-
nak keselerine sahip olması açısından tercih edilir. Gebelik süreleri kısa olduğu için teratojenik çalışma-
larda tercih edilirler. Düşük kromozom sayısına sahip olduklarınadan sitogenetik ve hücre doku kültü-
rü araştırmaları için uygun olan hamsterlar, gebelikte diyabet hastalığı araştırmaları için de idealdirler.
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En uygun ortam sıcaklığı 20-24 derece, nispi nem %50-60 arasında olmalıdır. 12-14 saat aydınlık 
ve 12-10 saat karanlık peryodu oluşturulabilir. Havalandırma için saatte 10-15 kez hava değişimi yapı-
labilecek şekilde sistem ayarlanmalıdır. 

Hamsterlar nokturnal hayvanlardır. Doğada yalnız yaşama özelliğine sahiptirler. Bu sebepten barın-
ma için bireysel kafesler tercih edilmelidir. Ergin bir hamster için kafes büyüklüğü 65-80 cm2’den az ol-
mamalıdır. 

Beslenmede genel olarak tohumlar, dut, çilek gibi meyveler kullanılmaktadır. Enerji kaynağı başlıca 
başta %30-35 oranında nişasta içermelidir. 

Tavşan
Genel olarak bu cinsler arasında bu cinsler arasında kulak boyları bakımından göze çarpıcı bir ay-

rım bulunur.
Doğduklarında gözleri kapalı, kulakları yapışık ve çok az miktarda tüyleri bulunur. Yavruların bir haf-

ta ya da 10 gün sonra gözleri açılır. 3 haftalık olduklarında belirgin bir vücut büyümesi gösterirler. Katı 
besinleri tüketmeye başlayabilirler. Köpek dişleri yoktur. Birinci kesici diş tamamen mine tabakasıyla ör-
tülüdür ve sürekli büyüme gösterir. Ön ayaklarda 5, arka ayaklarda 4 parmak bulunur.

Doğum ağırlıkları 30-70 g, ergin ağırlıkları 1-6 kg civarıdır. Ergin boy uzunluğu ortalama 70 cm’dir. 
6-10 yıl yaşayabilirler. 100 g canlı ağırlık için günlük 5g gıda, 5-10 ml su tüketirler. Cinsel olgunluğa 6-9 
aylıkken ulaşırlar. Vücut sıcaklıkları 38,5-40 derecedir. Solunum sayısı dakikada 30-60, kalp atımı 150-
340 atımdır. 

Tavşanların iki çeşit dışkısı vardır. Caecotroph adı verilen ve yumuşak olan dışkı körbağırsak dışkı-
sıdır. Bu dışkı, özellikle B vitamini ihtiyacını karşılamak amacıyla hayvan tarafından tekrar yenir. Sert ni-
telikte olan dışkı ise normal bağırsak dışkısıdır ve hayvan tarafından tekrar tüketilir. 

Tavşanların en alışılagelmiş hareketi burunlarını oynatmalarıdır. Tavşanların dinlenme halinde di-
yafram aktivitesi ile abdominal solunum yaparlar. 

Yeni doğanlarda cinsiyet ayrımı kolaylıkla yapılabilir. Genital bölge hafifçe sıkılırsa cinsiyeti belirle-
yen organlar dışarı çıkar. Yavrular 6-8 haftalık olunca sütten kesilir. Tavşanların düzenli bir östrus per-
yodu yoktur. Mevsime bağlı olarak üreme çeşitliliği vardır. Yılda 6-9 kez doğum yapabilir. Ve her doğum-
da 7-8 yavru doğurabilirler. Yavru doğum sırasında normal olarak plasentası ile doğar.

Tavşanlar, sıklıkla kullanılan deney hayvanlarıdır. Arteriosklerozis araştırmalarında, yaşlanma ça-
lışmaları, hormon, immünoloji, toksikoloji araştırmaları, tümörler ve yüksek tansiyon çalışmalarında ter-
cih edilirler.

Lab ortamının uygun sıcaklığı 15-20 derece olmalıdır. 5-30 derecenin altındaki sıcaklıklara dirençli-
dirler. Nem seviyesi %50-60 arasında olmalıdır. Saatte 8-10 kez hava değişimi olmalıdır. 12 saat aydın-
lık-12 saat karanlık uygulaması idealdir. 

Laboratuvar amaçlı olarak 50-60 hayvanlık üniteler uygundur. Yan duvarları 50-60 cm yükseklikte 
olan yer bölmeleri yapılabilir. Genelde sıçanlar için tasarlanmış fakat ölçüleri daha büyük kafesler ter-
cih edilir. 

Çiftleştirme yapılacağı zaman 1 erkek tavşan yanına 10-12 adet dişi tavşan koyulmalıdır. Dişilerin 
yanına erkek tavşan koyulmamalıdır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Laboratuvar hayvanı olarak en çok kulla-
nılan gerbil türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Moğol
B) Avrupa
C) Mısır
D) Norveç
E) Amerika

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanı olarak en çok kullanılan ger-
bil türü Moğol gerbilidir. 

YANIT: A

ÇIKMIŞ SORU 2014-TEK DERS

2. Gerbiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Kuyruğu yoktur. 
B) Kuyruğu ince ve uzundur.
C) Kuyruğu ince ve kısadır.
D) Kuyruğu uzun ve kıllarla kaplıdır.
E) Kuyruğu uzun ve kıvrımlıdır.

AÇIKLAMA
Gerbillerin kuyrukları çok uzundur ve üstü kıllar-
la kaplıdır. 

YANIT: D

3. Ergin erkek gerbillerin ağırlıkları kaç 
gramdır?

A) 55 - 75
B) 65 - 100
C) 70 - 110
D) 85 - 125
E) 130 - 200

AÇIKLAMA
Erkek gerbillerde ağırlık 65 gram ile 100 gram ara-
sında değişiklik gösterir. Erkek gerbiller dişilere 
göre daha ağırdır.

YANIT: B

4. I. Fare
 II. Sıçan
 III. Hamster
 Yukarıdaki deney hayvanlarından hangisi 

veya hangileri kaprofaji davranışı göste-
rir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Hamsterlar, sıçanlar ve fareler kaprofaji davranışı 
gösterirler ve dışkılarını yerler. 

YANIT: E

5. Şeker hastalığı ile ilgili çalışmalarda mo-
del hastalık hangi hayvan üzerinde araş-
tırılır?

A) Fare 
B) Suriye hamsterı
C) Gerbil
D) Çin hamsterı
E) Tavşan

AÇIKLAMA
Çin hamsterı şeker hastalığı çalışmalarında olduk-
ça fazla kullanılır. 

YANIT: D
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6. Yaşam süresi hamsterlar için kaç yıldır?

A) 1 - 3 yıl
B) 2 - 5 yıl
C) 6 yıl
D) 8 yıl
E) 9 - 10 yıl

AÇIKLAMA
Hamsterların yaşam süresi 1-3 yıl arasında deği-
şir.

YANIT: A

ÇIKMIŞ SORU 2014-TEK DERS

7. Hamsterler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tıknaz vücutludur.
B) Geniş kafalıdır.
C) İdrarları bulanıktır.
D) Ağızlarında toplam 16 diş vardır.
E) Uzun ve ince bir kuyruğa sahiptir.

AÇIKLAMA
Hamsterların kuyrukları görülmeyecek kadar kısa-
dır.

YANIT: E

8. Ergin erkek kobayların ağırlıkları kaç 
gramdır?

A) 550 - 750
B) 650 - 1000
C) 700 - 1100
D) 800 - 1000
E) 850 - 1200

AÇIKLAMA
Erkek kobayların ağırlıkları 850 gram ile 1200 
gram arasında değişmektedir.

YANIT: E

9. Solunum sayısı kobaylar için dakikada 
kaçtır?

A) 60
B) 75
C) 42 - 104
D) 60 - 110
E) 90 - 130

AÇIKLAMA
Kobayların solunum sayısı dakikada 42-104 ara-
sında değişmektedir.

YANIT: C

10. Kobayların ortalama ömrü ne kadardır?

A) 1 - 2
B) 2 - 3
C) 3 - 4
D) 5 - 7
E) 4 - 8

AÇIKLAMA
Kobaylar ortalama olarak 4 ile 8 yıl arasında ya-
şarlar.

YANIT: E

11. Yavru kobaylar ilk doğduklarında kaç 
gramdırlar?

A) 10 - 20
B) 25 - 35
C) 30 - 50
D) 55 - 70
E) 70 - 100

AÇIKLAMA
Yavru kobaylar ilk doğduklarında 70-100 gram 
arasındadırlar.

YANIT: E    
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12. Solunum sayısı tavşanlar için dakikada 
kaçtır?

A) 30 - 60
B) 45 - 75
C) 80 - 90
D) 100 - 110
E) 110 - 130

AÇIKLAMA
Tavşanlarda solunum sayısı dakikada 30-60 ara-
sında değişir. Dikkat edilirse diğer laboratuvar 
hayvanlarından daha az solunum yaparlar. Vücut 
büyüklüğü artarken solunum sayısıda düşmekte-
dir.

YANIT: A

13. Tavşanların vücut ısısı kaç ºC derecedir? 

A) 36.5 - 37.2
B) 37.5 - 38.5
C) 38.1 - 38.4
D) 38 - 39.5
E) 39.2 - 40.2

AÇIKLAMA
Tavşanların beden ısıları 38-39.5 ºC arasında de-
ğişir.

YANIT: D

14. Dişi tavşanların ilk olarak damızlıkta kul-
lanılma yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 - 8 hafta
B) 300 - 400 gün
C) 450 - 550 gün
D) 5 - 6 yıl
E) 3 yıl

AÇIKLAMA
Dişi tavşanların yaşı 3 yıla ulaşınca bu tavşanlar 
damızlıkta kullanılabilmektedir.

YANIT: E

15. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde tavşan 
model hayvan olarak kullanılır?

A) Glaucoma
B) C6 eksikliği
C) Cardiyomyopati
D) Hipertansiyon
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Tavşanlar arteriosklerosis, glaucoma, C6 eksikli-
ği, cardiomyopati, hipertansiyon, Von Willebrand’s 
Disease, Bown-Pearce karsinoma  gibi hastalık-
ların araştırılmasında model hayvan olarak kulla-
nılmaktadır.

YANIT: E

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Ergin dişi gerbillerin ağırlıkları kaç gram-
dır?

A) 35 - 45
B) 40 - 50
C) 50 - 60
D) 55 - 85
E) 60 - 75

2. Solunum sayısı gerbiller için dakikada 
kaçtır?

A) 60
B) 75
C) 90
D) 110
E) 130

3. Gerbiller ortalama kaç yıl yaşarlar?

A) 1 - 2
B) 2 - 3
C) 3 - 4
D) 5 - 7
E) 7 - 8
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4. Gerbillerin günlük yem tüketimi 100 gram 
canlı ağırlığa göre kaç gramdır?

A) 2 - 4
B) 5 - 8
C) 10
D) 12 - 15
E) 20 

5. Hamsterların ağzında kaç diş bulunur?

A) 10
B) 12
C) 16
D) 21
E) 26

6. Hamsterlar için uygulanan gece ve gün-
düz periyotları (aydınlık ve karanlık ola-
rak) kaçar saat olarak uygulanmaktadır?

A) Gece 8 gündüz 16 saat
B) Gece 10 gündüz 14 saat
C) Gece 12 gündüz 12 saat
D) Gece 14 gündüz 10 saat
E) Gece 16 gündüz 8 saat

7. Dişi hamsterlarda ergin ağırlık kaç gram-
dır?

A) 55 - 80
B) 75 - 90
C) 95 - 150
D) 100 - 180
E) 120 - 220

8. Erkek hamsterların ergin vücut ağırlıkları 
kaç gramdır?

A) 55 - 80
B) 85 - 130
C) 95 - 150
D) 100 - 180
E) 120 - 220

9. Hamsterların kromozom sayısı kaçtır?

A) 40
B) 42
C) 44
D) 46
E) 26

10. Kobaylar beslenme açısından hangi özel-
liktedir?

A) Karnivor
B) Omnivor
C) Herbivor 
D) Hepsi
E) Hiçbiri

11. Laboratuvar hayvanı yetiştiriciliğinde bir 
erkek ve bir dişinin bir arada barındırıldığı 
şekle ne denir?

A) Monogami 
B) Trios
C) Poligami
D) Dublicate
E) Hiçbiri

12. Kaprofaji nedir?

A) Dışkılama bozukluğu
B) Talaş ve dışkı karışımı
C) Hayvanları doğan yavruları yemeleri
D) Hayvanların kendi dışkılarını yemeleri
E) Hepsi

13. Karnivor ne demektir?

A) Et yiyen hayvan
B) Sadece yumurta yiyen hayvan
C) Ot yiyen hayvan
D) Hem ot hem de et yiyen hayvan
E) Hiçbiri    
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14. Herbivor ne demektir?

A) Sadece yumurta yiyen hayvan
B) Ot yiyen hayvan
C) Et yiyen hayvan
D) Hem ot hem de et yiyen hayvan
E) Hiçbiri

15. Akraba dışı yetiştirilmiş sürüye ne denir?

A) İnbred
B) Outbred
C) Xeno
D) Anizotopi
E) Hiçbiri

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Ergin dişi gerbillerin ağırlıkları 55 gram ile 
85 gram arasında değişiklik gösterir.

2. C Gerbiller dakikada 90 kez solunum ya-
parlar. Nabız sayıları göz önünde bulun-
durulduğunda bu sayı normaldir.

3. C Gerbillerin ortalama yaşam süreleri yak-
laşık olarak 3 ila 4 yıl arasında değişiklik 
gösterir.

4. B Gerbillerin günlük yem tüketimi 100 gram 
canlı ağırlığa göre 5 ila 8 gram arasında 
değişiklik gösterir.

5. C Hamsterların ağzında toplam 16 diş bu-
lunur.

6. C Laboratuvar hayvanlarından hamsterlar-
da uygulanan gece ve gündüz periyotları 
ortam aydınlığı ve karanlığı oluşturularak 
yapılır. Bakımları 12 saat aydınlık 12 sa-
at karanlık olarak yapılır.

7. C Dişi hamsterlar 95-150 gram arasında 
değişen ağırlıklara sahiptirler. 

8. B Ergin hamsterlar 85-130 gram arasında 
ağırlıklara sahiptirler.

9. C Hamsterların kromozom sayısı 44’tür. 
Farelerde bu sayı 40’tır.

10. C Kobaylar herbivordurlar. Otla beslen-
mektedirler. 

11. A Monogami yetiştiricilikte bir erkek bir di-
şi, trios yetiştiricilikte bir erkek ile iki dişi, 
poligami yetiştiricilikte ise bir erkek ve iki-
den fazla dişi hayvanın bir arada bulun-
durulması ile şekillenir.

12. D Kaprofaji hayvanların kendi dışkılarını 
yemelerine denir.

13. A Karnivor hayvanlar et tüketirken, kobay-
lar herbivordur ve  ot ile beslenmekte-
dir. Omnivor hayvanlar hem ot hem de et 
yerler. Farelerde omnivor hayvanlardan-
dır.

14. B Karnivor hayvanlar et tüketirken, kobay-
lar herbivordur ve  ot ile beslenmekte-
dir. Omnivor hayvanlar hem ot hem de et 
yerler. Farelerde omnivor hayvanlardan-
dır.

15. B Outbred sürü akraba dışı yetiştirilmiş sü-
rü anlamındadır.    
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ÜNİTE

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DENEY  
HAYVANLARININ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI 7

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede genetiği değiştirilmiş deney hayvanla-
rının özellikleri anlatılmaktadır. Diğer laboratuvar hayvanları ile kıyas-
landığında göze çarpan farklılıklar ve deney amaçlı kullanım önemli-
dir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları, genetik kodunda insan yapımı değişikliklere sahip deney 
hayvanlarıdır. Genetik koddaki değişiklikler yabancı bir genin aktarılmasını kapsayabileceği gibi, mev-
cut bir genin mutasyonunu da kapsayabilir.

Deney hayvanı olarak bu tarz değişiklikler için en çok fare ve sıçan tercih edilir. Model hayvanlar gü-
nümüzde sık görülen pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Nörodejeneraif hastalıklar, kas hasta-
lıkları, otizm, şizofreni, multiple skleroz, kistik fibröz, böbrek yetmezlikleri, diyabet, kanser, romatizma, 
astım, hipertansiyon, yanma ve enfeksiyon gibi durumlar örnek gösterilebilir.

Genetiği değiştirilmiş deney hayvanları elde ediliş biçimlerine göre iki temel grup altında ele 
alınabilir;
1. Transgenik deney hayvanları: Transgenik hayvan, hücrelerinde yabancı bir DNA taşıyan hay-

vanlardır. Genel olarak başka bir organizmanın DNA’nın tamamlayıcı kopyasını içeren mRNA’nın farklı 
teknikler kullanılarak hayvanın hücrelerine aktarılması ile elde edilir. Gen transferinde kullanılan teknik-
ler şunlardır:

a. Viral vektörlerle gen transferi tekniği: Aktarılması planlanan genin viral vektörler aracılığı ile de-
ney hayvanının embriyosuna nakledilmesidir. Böylelikle embriyodan oluşan yavru ilgili transgeni taşır.

b. Embriyonal kök hücrelere gen transferi tekniği: Başka bir hayvandan elde edilen kök hücrelere is-
tenilen gen aktarılır. 

c. Sprematozooitlere gen transferi tekniği: Transferi düşünülen gen erkek fareden alınan spermler 
ile beraber birkaç saat inkübe edilir. Daha sonra sperm ve yumurta laboratuvar koşullarında döllenir.

d. Testislere gen transfer tekniği: Aktarılmak istenen gen özel bir formda hayvanın testislerinin bel-
li bir bölgesinde mikro enjeksiyon yardımı ile verilir. Böylece testislerde olgunlaşmış spermlerin bazıları-
na transgen aktarılmış olur.

e. Nükleer transfer teknolojisi ile transgenik hayvan elde edilmesi: Aktarılacak gen somatik hücrele-
re elektroporasyon ile aktarılır. Gen transferi yapılmış vücut hücresi dişi yumurta hücresine özel bir yön-
tem ile transfer edilir. Daha sonra yumurta belli bir döneme kadar laboratuvar koşullarında olgunlaştırı-
lır.

f. Pronuklear- DNA mikroenjeksiyon tekniği: Tek hücreli embriyonun bir pronukleusuna rekombi-
nant DNA’nın doğrudan mikroenjeksiyon ile verilmesi işlemidir. Daha sonra yumurta dişi hayvan uteru-
suna aktarılarak transgenik yavru elde edilir. 

Hangi yolla olursa olsun amaç yeni DNA’yı bir pronukleus halinde zigota aktarıp canlı bir transgenik 
fare elde edilmesidir. İşlem görmüş yumurtalar dişi hayvanın uterus veya oviduktuna cerrahi olarak yer-
leştirilebileceği gibi, uygun şartlar altında uzun sürelerde saklanabilir. Transgen özelliğini yavrularına ak-
tarabilen fareler kurucu olarak adlandırılır.

2. Hedeflenmiş Mutasyona Sahip Deney Hayvanları: Hedeflenmiş mutasyona sahip hayvanlar 
çoğunlukla belirli bir geni susturulmuş olan Knockout ya da daha az tercih edilen belirli bir geni aktif ha-
le getirilmiş Knocking hayvanlardır. Tipik olarak embriyonal kök hücre yöntemi ile oluşturulur. 

Elde edilen yavrunun bazı hücreleri mutasyonlu gen taşırken, diğer kısmı normal genlere sahip ola-
caktır. Bu hayvanlara kimerik hayvanlar denir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Eğer mutasyonla kök hücreler sperm ya da yumurta oluşturacak öncül hücrelere dahil edilirse bu se-
fer oluşacak bazı gametler mutasyonlu genleri taşıyacaktır. Bu gametler normal farelere implante edilir-
se doğan yavruların bazıları mutasyona uğratılmış gen için heterozigot olacaktır. Elde edilen fareler ken-
di aralarında çiftleştirilir ve saf knockout/knockin fare kolonileri elde edilir. Bu fareler eğer knockout ise 
belirlenen geni fonksiyonunu yitirmiş, knockin ise belirlenen gen aktif hale getirilmiş olacaktır. 

Teknik açıdan sağladığı avantajlardan dolayı hedeflenmiş mutasyonlarda kullanılan kök hücreler 
genellikle 129/SV koduyla adlandırılan özel bir fare soyundan elde edilir. Zigot donörü ve taşıyıcı an-
ne olarak ise C57BL/6 kod isimli bir fare soyu kullanılarak elde edilen yavrular 10 nesil boyunca yeni 
C57BL/6 fareler ile çiftleştirilebilir.  Sonuçta belirlenen gen hariç C57BL/6 fareler ile tamamen aynı soy-
lar elde edilir.

Knockout fare kullanılmasında karşılaşılabilecek en önemli sorun fare için ölümcül olabilen mutas-
yonlardır. 

Bu hayvanlar için özel yetiştirme ve bakım koşulları gerekir. Çoğaltılması ise başlı başına bir uzman-
lık alanıdır. Çünkü elde edilecek yavruların genotipik özellikleri birbirinden farklı olacaktır ve bu durum-
da yapılacak deneye uygun sayıda hayvan çoğaltılması zor bir durumdur. 

Genotiplendirme
Genotiplendirme, bir türün DNA dizisindeki farklılıkların biyolojik yöntemler aracılığı ile aynı türün 

başka bireylerinin DNA dizileri veya referans bir dizi ile karşılaştırılarak tespit edilmesi işlemi olarak ta-
nımlanabilir. O türün kalıtımla anne ve babasından aldığı allellerin belirlenmesini sağlar. genotiplendir-
me genellikle yavruların dokularından elde edilen DNA analizi ile gerçekleştirilir. DNA analizi için kuyruk 
biyopsisi ile bir fareden doku elde etmek güvenli, etkili ve daha insani bir prosedürdür. Kuyruk biyopsi-
si için takip edilecek adımlar;

 ➣ Yapılacak tüm işlemler etik kurul onayına ya da ilgili kuruma sunulmalıdır.
 ➣ Fareler ve sıçanlar 10-21 günlük olmalıdır. Bu yaşta DNA’dan elde edilecek verim yüksektir.
 ➣ Anestezi protokollerine uyulur.
 ➣ Kimliklendirme için numaralı kulak küpesi, etiket gibi yöntemler kullanılır.
 ➣ Kuyruk ucundan 2 mm kesilir.

Modelin Hastalık Profili
Genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanılması ya da üretilmesi için protokol geliştirilmesinde ilk aşa-

ma herhangi bir hayvan ya da hayvan grubunun normal yaşamın seyrinde yaşayacağı veya deneysel 
kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek hastalık profilini belirlemektir. Çoğu genetiği değiştirilmiş fare bir 
hipotezi test etmek yerine bir keşif için üretilir. 

Deney başlamadan önce etik kurula tahmini bir sayı bildirmek gerekir. Fakat sayının belirlenmesi zor 
olabilir. Soyu sürdürmek ve karakterize etmek için 80-100 fare gerekebilir. Gerekli fare tespiti için bazı 
hesaplamalar yapılmaktadır.

1. Damızlık dişi sayısı = (deney için gerekli hayvan sayısı/ her batında sütten kesilen ortalama yav-
ru sayısı X cinsiyet düzeltmesi X mutant düzletme) X infertilite faktörü

Cinsiyet düzeltmesi: Eğer sadece belli bir cinsiyet deney için gerekli ise kullanılan çarpandır.
Mutant düzeltmesi: Eğer belli bir genotipe sahip yavrular gerekli ise kullanılacak çarpandır.
İnfertilite faktörü: İnfertilite için kullanılan düzeltme sayısıdır. 
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanların Refahı ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Genetiği değiştirilmiş hayvanların refahı, normal hayvanlara göre bazı ek özel yaklaşımlar gerektirir. 

Genetiği değiştirilmiş hayvanlarda idrar yapma düzensizliği önemli sorunlardan biridir. Mutant hayvanlar 
için mümkün olduğunca destek ve konfor sağlamak gerekmektedir. 

Bazı kurumlarda çok sayıda mutant hayvan bulunmakta ve bu durumda hayvanların fizyolojik den-
geleri ya da davranışları etkilenmektedir. 

Fareler için genel sağlık değerlendirmesi vücut kütlesi, vücut sıcaklığı ve pelajın görünümü hakkında 
kısa bir değerlendirme ile başlar. Nörolojik refleksler, uzuvların hareketi, göz kırpma ve dokunsal uyarı-
lara yanıt olarak kulak ve bıyık seğirmesi de dahil olmak üzere değerlendirilmelidir. 

Davranış testleriyle amaçlanan normal bir genin davranışlar üzerine olan etkilerini görmek değil, ek-
lenen veya çıkarılan bir genin davranışlar üzerine etkilerini görmektir. Buna davranışsal fenotipleme de 
denir. Davranışsal fenotiplemenin sağlıklı yapılabilmesi eklenen veya çıkarılan genin dolaylı etkileri ta-
rafından da yanlış değerlendirmelere sebep olabilir. 
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Knockout farelerde görülen değişmiş davranış şekilleri, bakımından sorumlu personelin dikkatini çe-

kecek kadar belirgin davranışlardır. Bu konuda ilgili araştırıcı bilgilendirilmelidir. Artan saldırganlık, nor-
mal olmayan yavru bakımı, azalan cinsel davranışlar, nöbetler, bozulan motor koordinasyon ve duyusal 
kabiliyetleri içeren dramatik davranışlara knockout farelerde yaygın olarak rastlanılmaktadır. Bu farele-
rin yavrularında görülen davranış bozuklukları sadece yavruların genomlarındaki eksik geni değil, anne 
bakımındaki değişiklikleri de yansıtıyor olabilir. Bu durumun engellenmesi için, aynı yaştaki yavruların 
karşılıklı olarak farklı anneler tarafından büyütülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Bazı knockout fareler öğrenme, ebeveynlik, çiftleşme veya saldırganlık gibi karmaşık davranışlarla 
birlikte gözlemlenebilen ve bu davranışların yorumlanmasını zorlaştıran duyusal veya algılama eksiklik-
lerine sahip olabilirler. 

Görme, görsel yerleştirme testi ve görsel uçurum gibi çeşitli testlerle değerlendirilir. İşitsel yetenek-
ler ya bir tıkırtı-uyum testi ya da akustik ürkme testi ile değerlendirilebilir. Koku alma yeteneği bir hay-
vanın kafes yataklarının altında gizlenmiş aşırı kokulu yiyecekleri ne kadar sürede keşfetmesi gerekti-
ği ya da koku ayrım testleri ile değerlendirilir. Ağrı duyarlılığı, sıcak bir plakadan pati çekme veya kuy-
ruk çekme testiyle test edilir. 

Duyusal yeteneklerin değerlendirilmesinden sonra motor yetenekler ve hareketlerin koordinasyonu 
değerlendirilmelidir. Birçok transgenik farede koordinasyon, çiftleşme, lokomosyon gibi aktiviteleri etki-
leyen hareket bozuklukları görülür. En yaygın değerlendirme testleri hayvanın araştırma becerisine da-
yalı testlerdir. Açık alan testi bunlardan biridir.

Mutant hayanlar duygusal tepkilerinde wild type (normal hayvanlar) hayvanlardan farklı olabilirler. 
Tipik olmayan duygusal reaksiyonlar, deneyler sırasına öğrenme ve hafıza görevlerini ya da çiftleşme, 
ebeveynlik yapma veya saldırgan davranışların değerlendirilmesi etkileyebilir. 

Mutant bir hayvan soyu karakterize edildiğinde, mutant bir hayvanın normal standardı, diğer hayvan-
larla aynı olmayabilir ya da olabilir. Bu nedenle diğer hayvanlardaki itlafı gerektirecek klinik bulgular, mu-
tantlarla örtüşmeyebilir. Mutant hayvanlar için insancıl sonlandırma noktaları, mutantın yiyecek ve suya 
erişebilme ve tüketme yeteneği, mutantın uyaranlara tepkisi ve mutantın genel durumu üzerine kurul-
malıdır. Aşırı derecede zayıf olma, ilerleyici kilo kaybı gösterme, çiftleşememe, kambur duruşa sahip ol-
ma veya duyusal kayıplar gibi durumlar örnek verilebilir. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Genetiği değiştirilmiş hayvan olarak la-
boratuvarlarda en çok kullanılan hayvan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fare
B) Hamster
C) Koyun
D) Köpek
E) Gerbil

AÇIKLAMA
Fare ve sıçan mutasyon işlemlerine en çok tabi tu-
tulan deney hayvanlarıdır.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi model hayvanla-
rın kullanıldıkları hastalıklardan değildir?

A) Kanser
B) Romatizma
C) Parvo viral enteritis
D) Diyabet
E) Alzheimer

AÇIKLAMA
Parvo viral enteritis deney hayvanlarının kullanıl-
dığı bir hastalık değildir. Model hayvanlar, nörode-
jeneratif hastalıklar, kanser, diyabet gibi hastalık-
larda kullanılır.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi transgenik hay-
van oluşturma tekniklerinden biri değil-
dir?

A) Viral vektörlerle gen transferi tekniği
B) Testislere gen transferi tekniği
C) Nükleer transfer teknolojisi
D) Spermatozoitlere gen transfer tekniği
E) Oositlere gen transfer tekniği

AÇIKLAMA
Oositlere gen transferi ile transgenik hayvan mo-
deli oluşturulamaz.

YANIT: E

4. Transgen özelliğini yavrularına aktarabi-
len farelere ne ad verilir?

A) Aktarıcı fare
B) Kurucu fare
C) Transgen fare
D) Kimerik fare
E) Knockout fare

AÇIKLAMA
Transgen özelliğini yavrularına hatta torunlarına 
aktarabilen farelere kurucu fare denir.

YANIT: B

5. Aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş 
mutasyonu olan deney hayvanlarından 
biridir?

A) Kurucu 
B) Kimerik
C) Mutatik
D) Knockin
E) Homozigot

AÇIKLAMA
Hedeflenmiş mutasyona sahip hayvanlar belirli bir 
geni susturulmuş hayvanlardır. Bunlar da knocko-
ut ya da knockin olanlardır.

YANIT: D
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6. Mutasyon sonucu elde edilen yavrunun 
bazı hücreleri mutasyonlu gen taşırken 
bazı hücreleri normal gen taşıyabilir. Bu 
hayvanlara ne ad verilir?

A) Homozigot
B) Heterozigot
C) Kurucu
D) Knockout
E) Kimerik

AÇIKLAMA
Mutasyon sonucu elde edilen yavrunun bazı hüc-
releri mutasyonlu gen taşırken bazı hücreleri nor-
mal gen taşıyabilir. Bu hayvanlara kimerik hayvan-
lar denir.

YANIT: E

7. Hedeflenmiş mutasyonlarda kullanılan 
kök hücreler genellikle hangi fare soyun-
dan elde edilir?

A) 129/SV
B) 129/SA
C) 151/SV
D) 151/SA
E) C57/6

AÇIKLAMA
Hedeflenmiş mutasyonlarda kullanılan kök hücre-
ler genellikle 129/SV koduyla adlandırılan özel bir 
fare soyundan gelmektedir.

YANIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi knockout fare 
kullanılmasının dezavantajlarındandır?

A) Bir genin devre dışı bırakılmasında ke-
sin olması

B) İlgili genin ürünü ilaç kullanılmadan orta-
dan kaldırılabilir

C) Fare için ölümcül mutasyonlar oluşabilir
D) İlgili genin davranış üzerine etkisi araş-

tırılabilir
E) İlgili genin ürününün olası yan etkileri ilaç 

kullanılmadan ortadan kaldırılabilir.

AÇIKLAMA
Fareler için ölümcül olabilecek morfolojik ve/veya 
fizyolojik mutasyonlar oluşabilir.

YANIT: C

9. Bir türün DNA dizisindeki farklılıkların, re-
ferans DNA dizisi ile karşılaştırılarak tes-
pit edilmesi işlemine ne ad verilir?

A) Ayrıştırma
B) Genotiplendirme
C) Tiplendirme
D) DNA belirleme
E) Referanslama

AÇIKLAMA
Bir türün DNA dizisindeki farklılıkların, biyolojik 
yöntemler aracılığı ile aynı türün başka bireylerinin 
DNA dizileri veya referans bir dizi ile karşılaştırıla-
rak tespit edilmesi işlemine genotiplendirme denir.

YANIT: B

10. Aşağıdakilerden hangisi kuyruk biyop-
sisi sırasında takip edilecek adımlardan 
değildir?

A) Etik kurul onayı
B) Fare ve ya sıçanların yeni doğmuş olması
C) Kimliklendirme için kulak bir yol uygulan-

ması
D) Steril cerrahi aletler kullanılarak kuyruk 

ucunun 2 mm kesilmesi
E) Kanamanın durduğundan emin olunmalı

AÇIKLAMA
Kuyruk biyopsisi için fare ya da sıçanın 10-21 gün-
lük olması gerekir.

YANIT: B

11. Kurucu fare bulunduktan sonra soyu sür-
dürmek için kaç fare gerekebilir?

A) 60-75
B) 75-100
C) 80-100
D) 90-120
E) 100-120

AÇIKLAMA
80-100 fare ile bir soy sürdürülüp karakterize edi-
lebilir.

YANIT: C
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12. Deneylerde eğer sadece belli bir cinsiyet 
gerekli ise kullanılan çarpana ne ad ve-
rilir?

A) Mutant düzeltmesi
B) Dişi düzeltmesi
C) Dizi düzeltmesi
D) Cinsiyet düzeltmesi
E) İnfertilite faktörü

AÇIKLAMA
Damızlık dişi sayısı belirlenirken kullanılan formül-
de yer alan ve eğer sadece belli bir cinsiyet gerek-
li ise kullanılan çarpana cinsiyet düzeltmesi denir.

YANIT: D

13. Aynı genotipteki homozigot hayvanların 
çiftleştirilmesine ne ad verilir?

A) İntercross
B) Cross
C) Backcross
D) Mcross
E) İncross

AÇIKLAMA
Aynı genotipteki homozigot hayvanların çiftleştiril-
mesine incross adı verilir.

YANIT: E

14. Aşağıdakilerden hangisi mutant hayvan-
ların en önemli refah sorunlarından biri-
dir?

A) İdrar yapma düzensizliği
B) Ortam ışığı
C) Beyaz renk
D) Beyaz ışık
E) Altlık malzemesi

AÇIKLAMA
İdrar yapma düzensizliği mutant hayvanlar için 
çok önemli bir sorundur.

YANIT: A

15. Aşağıdakilerden hangisi mutant hayvan-
larda dikkat edilmesi gereken davranış-
lardan değildir?

A) İştahsızlık
B) Hafif uyaranlara yanıt vermeme
C) Kendi kendini yaralama
D) Alışılmadık sesler çıkarma
E) Kendi kendini yalama

AÇIKLAMA
Kendi kendini yalama patolojik bir durum değildir

YANIT: E
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HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI 8

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede laboratuvar hayvanlarında sık görü-
len hastalıklar ve hastalık etkenleri anlatılmaktadır. Özellikle zoonoz 
hastalıklar önemlidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3

Deney hayvanlarının refahının sağlanması onlara sadece yem, su verilip, doğal yaşam ortamlarının sağ-
lanması değildir. Deney hayvanı için kullanılan tüm alan ve tesisatın hazırlanmasında sağlıklı, verimli, kaliteli 
ve ekonomik üretim temel amaç olmalıdır. 

Deney Hayvanlarının Hastalık Etkenleri
Genetik yapı başta olmak üzere, tür ve ırk özellikleri ile diğer çevre faktörleri hastalıklara hazırlayıcı fak-

törlerdir. Deney hayvanlarında hastalığa neden olan etkenler, bu hayvanların bağırsak florasında normal ola-
rak mevcut olup, zaman zaman immun sistem baskılandığı ya da savunmada yetersiz kaldığı durumlarda pa-
tojen hale geçebilen niteliktedir. 

Normal bağırsak florası çeşitli bakteri tiplerinden oluşmuştur. Bunların dışında kontamine olmuş yem ve su 
tüketimi gibi diğer pek çok biçimlerde bulaşmalar hastalıklara sebep olmaktadır. Etkenler genel olarak; bakte-
ri, virus, parazit, protozoon, mantar ve kimyasallar olarak sınıflandırılabilir. 

Deney Hayvanlarında Bakteriyel Hastalıklar
Deney hayvanlarında bireysel ya da önlem alınmadığında toplu halde hastalığa neden olabilen pek çok 

bakteri türü bulunur. Bunlar;
 ➣ Clostrodium piliforme: Tyzzer’s hastalığının etkenidir. Etken fekal-oral yolla bulaşır. Karaciğer odaklı 
gelişen ishal, ağırlık kaybı ve ani ölümlerle karakterizedir.

 ➣ Helicobacter spp.: Kemiricilerin nerdeyse tamamında izole edilmiştir fakat klinik olarak hepsinde hasta-
lık yapmaz. Karaciğer tümörü, hepatit, pankreatitisten sorumlu türleri vardır.

 ➣ Bordetella bronchiseptica: Pnömoni, pleuritis ve perikarditise sebep olur.
 ➣ Corynebacterium spp.: Pseudotuberkülozis yani yalancı verem etkenidir. Sıçanlarda solunum sistemi, 
farelerde sistemik hastalığa sebep olur.

 ➣ Citrobacter rodentium: Farelerde rektal sarkma ve ishale sebep olur.
 ➣ Streptobacillus moniliformis: Haverhill hastalığı etkenidir. Nadiren insanlarda da hastalık yapar. 
 ➣ Streptococcus spp.:Subklinik enfeksiyonlardır. Rinitis, meningitis, pnömoni, perikarditis gibi hastalıkla-
ra sebep olabilmektedirler.

 ➣ Staphylococcus spp.: Laboratuvar kemiricilerinde yüksek yoğunlukta bulunur. Apse, pnömoni, gerbil-
lerde dermatitis etkenidir.

 ➣ Pseudomanas spp.: Solunum, sindirim ve üreme sistemlerinde bulunur. Konjuktivitis ve rinitise, septi-
semiye yol açar.

 ➣ Mycoplasma spp.: Pronkopnömoni ve artritise yol açar.
 ➣ Pastörella: Kemiricilerde bulunan önemli bakterilerdendir. Solunum enfeksiyonları yab da deri altı ve 
meme dokusunda iltihaplanmalara sebep olur.

 ➣ Salmonella: Salmonellosis hastalığının etkenidir. Bağırsak iltihabına neden olur. Zoonoz bir hastalıktır.
 ➣ Leptospira interrogans: Leptospirozis hastalığının etkenidir. Zoonozdur. Deri, sindirim ve solunum yo-
luyla bulaşır. 

 ➣ Listeria monocytogenes: Zoonoz bir hastalıktır. 
 ➣ Mycobacterium tuberculosis: Özellikle tavşanlarda tüberküloz oluşturan bakteriyel bir zoonozdur. 
 ➣ Yersinia pseudotuberculosis: Psödotuberkulozis etkenidir. Zoonozdur. 
 ➣ Franciscella tularensi: Tavşan ateşi olarak da bilinen tularemi hastalığının etkenidir. Zoonoz niteliktedir.
 ➣ Chlamydia pasittaci: Genellikle kanatlılar tarafından taşınan, kobaylarda konjuktivite sebep olan, zoo-
noz bir etkendir. 

Deney Hayvanlarında Viral Hastalıklar
Kalıtsal materyali sadece DNA taşıyan ve deney hayvanlarında hastalık oluşturan etkenler şunlardır;

 ➣ Parvovirus: Sıçanlarda ataksi, hepatitis, hemoraji gibi bulgular; tavşanlarda anoreksi ve genel durum 
bozukluğuna sebep olur.

 ➣ Adenovirus: Myokarditis, nefritis, adenitis, ensefalitis görülmektedir. Kobaylarda nekrotizan bronşioal-
veolitis görülür.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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 ➣ Poxvirus: Farelerde öldürücüdür. Deride ödem, karaciğer ve lenfatik organlarda patolojik bozukluklar 
görülür. Tavşanlarda myxoma, fibroma görülür.

 ➣ Herpesvirus: Salivar bezi virusları olarak da bilinen viruslar salya bezi enfeksiyonlarına sebep olmak-
tadır.

Kalıtsal materyali sadece RNA olan ve deney hayvanlarında hastalığa sebep olan viruslar şunlardır;
 ➣ Coronavirus: Fare ve sıçanlarda yaygın olarak görülen önemli bir etkendir. Solunum sistemi hastalığı 
yapar. Tavşanlarda pleural efüzyon ve bağırsak enfeksiyonu görülebilmektedir.

 ➣ Cardiovirus: Bağırsak enfeksiyonlarına yol açan picornaviruslardır. Nörodejeneratif hastalığa da sebep 
olabilir. 

 ➣ Paramyxovirus: Fare ve sıçanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Farelerde myokarditis, 
ensefalitis ve hepatitise sebep olur.

 ➣ Rotavirus: Yeni doğanlarda bağırsak enfeksiyonuna neden olur. Farelerde yeni doğan farelerin epizoo-
tik diyaresi etkenidir. Sıçanlarda yeni doğan sıçanların enfeksiyöz diyaresine sebep olur.

 ➣ Togavirus: Özellikle merkezi sinir sistemi hastalığına sebep olur.
 ➣ Calcivirus: Tavşan hemorajik hastalık virüsü, ani burun kanaması eşliğinde gelen ani ölümle karakte-
rizedir.

 ➣ Reovirus: Sadece farelerden izole edilmiş bir etkendir.
 ➣ Arenavirus: Zoonozdur. Meningitis ile ilgili hastalık belirtileri oluşturur. 
 ➣ Bunyaviridae: Bu aileye ait Hantaviruslar zoonozdur. 

Deney Hayvanlarında Paraziter Hatalıklar
Parazitler birçok hayvanda olduğu gibi deney hayvanlarında da yerleştiklerine göre ekto ya da endopara-

zit olarak adlandırılır. Deney hayvanlarındaki başlıca paraziter etkenler şunlardır;
 ➣ Strobilocercus fasciolaris: Tenia taeniaeformis’in larva formudur. Üreme potansiyelinde azalma yapar.
 ➣ Tritrichomanas muris
 ➣ Hymenolepis nana: Zoonoz ve önemli bir parazittir. Kataral enteritis, ishal, kilo kaybı yapar. 
 ➣ Taenia taeniaformis: Zoonoz özellik taşır. 
 ➣ Trichinella spiralis: Zoonozdur ve ince bağırsağa yerleşir.
 ➣ Leishmania
 ➣ Encephalitozoon cuniculi
 ➣ Eimeria: Tavşanlarda intestinal coccidiosis etkenidir. 
 ➣ Entomoeba histolytica: Asemptomatik olmasına rağmen kanlı ve mukuslu ishale sebep olur.
 ➣ Balanditium coli: Topluluk hastalığı olup karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma ile kendisini gösterir.
 ➣ Trypanosoma brucei: Çeçe sinekleriyle yayılan etken zoonozdur ve tavşanlarda tripanazomiyazis has-
talığına sebep olur.

 ➣ Toxoplasma gondii: Zoonozdur. Son konak kedilerdir. 
Deney Hayvanlarında Mantar Hastalıkları
Deney hayvanlarında hastalık oluşumuna neden olan mantar türleri direkt temas yoluyla bulaşırlar. Enfek-

siyona neden olan mantar türleri şunlardır;
Cryptococcus neoformans, dimorfik mantarlar, Microsporum spp., Trichophyton spp., Sporothrix schenckii
Hastalılardan Korunma
Deney hayvanlarının hastalıklardan korunması için barınak, kafes sistemi ve ekipmanların hayvan türüne 

ve o türün refah gereksinimlerine göre düzenlenmesi gerekir. Bakıcı, teknisyen, veteriner hekim gibi çalışan 
personelin deney hayvanları ile problemsiz iletişim kurması, karantina, izolasyon, temizlik, atıkların uygun bir 
şekilde toplanması ve uzaklaştırılması, yabancı hayvanlara karşı önlemlerin alınması ve peryodik kontrollerin 
yapılması ile hastalıkların önüne geçilmeye çalışılmalıdır. 

Hayvanların sağlıklarını korumak için barınakların refaha uygun olması gerekir. Deney hayvanı yetiştirmek 
için inşa edilmiş binaların çevredeki diğer hayvanları tehdit etmeyecek ve onlardan da tehdit almayacak şekil-
de olması gerekir. Barınak binasında dışardan içeri ve içerden dışarı hava akımının kontrolünü sağlayan ha-
valandırma sistemi bulaşmalarda en büyük risklerden birini oluşturur. 

Laboratuvarların hem hayvan hem de insanlara yönelik tehdit unsuru olmaması için güvenlik önlemleri-
ne dikkat edilmelidir. Laboratuvarda karşılaşılabilecek biyolojik tehlikeler ve bunlara karşı alınması gerekli ön-
lemler biyogüvenlik olarak isimlendirilir. Biyogüvenlik, potansiyel risk taşıyan biyolojik materyal, enfeksiyon et-
kenleri ve bunların toksik olabilecek metabolik ürünleri veya genetik bileşenleriyle yapılan çalışmaların, insan, 
hayvan ve çevre için güvenli biçimde sürdürülmesine yönelik altyapı, tasarım, donanım, uygulama ve teknik-
lerin tamamını içine alır. 

Uluslar Arası Sağlık Örgütü Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezi deney hayvanlarının kullanıldığı çalış-
malar için 4 farklı biyogüvenlik seviyesine göre laboratuvar tipi belirlemiştir.

1. Biyogüvenlik seviyesi 1 (BGS 1): Hastalık etkeni yetişkin insanlarda enfeksiyona sebep olmaz ya da 
bilinmiyordur. İnsan ve çevreye en az tehlike arz eden, deney hayvanlarında iyi bilinen ajanlar ile yapılan ça-
lışmalar için uygundur.

2. Biyogüvenlik seviyesi 2 (BGS 2): İnsan ve çevreye orta dereceli tehlike oluşturabilecek etkenler ile 
enfekte olmuş laboratuvar hayvanları için yapılan çalışmalar için uygundur. Hastalık etkeni deri, mukoza ve 
sindirim sistemi bulaşmalarında hastalığa neden olabilir.

3. Biyogüvenlik seviyesi 3 (BGS 3): Aerosol haldeki duman, sprey gibi partiküller yoluyla bulaşan, ölüm-
cül hastalıklara neden olabilecek potansiyelde çalışmalar için uygundur.

4. Biyogüvenlik seviyesi 4 (BGS 4): İnsan ve hayvanlarda aşısı ve tedavisi olmayan tehlikeli ve ölümcül 
enfeksiyonlara yol açan, koruma önlemleri bilinmeyen hastalık çalışmalarında kullanılan laboratuvarlardır. 

Güvenlik koşullarından biri de atıkların çevreye zarar vermesini engellemektir. Tıbbi atıkların kontrolü ilgi-
li yönetmeliğe göre yapılması gerekir. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Ratlarda porfirin salgılayan bez aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Goblet B) Müköz
C) Harder D) Retikülar
E) Epitelyal

AÇIKLAMA
Harder bezleri kahverengi-kırmızı renkli porfirin 
salgısının salgılandığı bezlerdir. Ratlarda göz yu-
vası içinde yerleşim göstermiştir. 

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2016-DÖNEM SONU

2. Aşağıdakilerden hangisi tavşanlarda pas-
törelloz hastalığının etkenidir?

A) Taenia serialis
B) Streptobacillus moniliformis
C) Hymenolepis nana
D) Salmonella typhi
E) Pasteurella multocida

AÇIKLAMA
Pasteuraella multocida pastörelloz hastalığı etke-
nidir. 

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi hastalık oluşu-
munu etkileyen deney hayvanı ile ilgili 
faktörlerdendir?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Canlı ağırlık
D) İmmun sistem
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Deney hayvanlarında yaş, cinsiyet, canlı ağırlık, 
immun sistem yetersizliği, kan yakınlığı gibi faktör-
ler hastalık oluşumunu etkileyen deney hayvanı ile 
ilgili olan faktörlerdendir

YANIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi hastalık olu-
şumunu etkileyen çevre ile ilgili faktör- 
lerdendir?

A) Kafes sistemi
B) Altlık
C) Nem
D) Hava akımı
E) Hepsi

AÇIKLAMA
Deney hayvanlarında hastalık oluşumuna neden 
olan birçok çevresel faktör vardır. Nem, ısı, hava-
landırma, kafeslerin tipi ve yapısı, toksik gazlar, 
aydınlatma ve rasyon içeriği gibi durumlar bunla-
ra örnektir.

YANIT: E

ÇIKMIŞ SORU 2016-TEK DERS

5. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıklardan 
biri değildir?

A) Diyaliz atıkları
B) Serolojik test atıkları
C) Enjektör iğneleri
D) Ambalaj atıkları
E) Kan

AÇIKLAMA
Ambalaj atıkları evsel atık olarak sınıflandırılır.

YANIT: D

6. Tyzzer’s hastalığının etkeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Clostridium piliforme
B) Corynebacterium kutscheri
C) S.typhimurium
D) Streptobacillus moniliformis
E) Staphylococcus aureus

AÇIKLAMA
Tyzzer’s hastalığının etkeni Clostridium pilifor- 
me’dir. Fare, rat, hamster, gerbil ve tavşanlarda is-
hal, vücut ağırlığında düşüş ve ani ölümler ile ka-
rakterize bakteriyel hastalıktır. Bağışıklık sistemi-
nin düştüğünde ortaya çıkmaktadır.

YANIT: A    
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7. Clostridium piliforme rat, fare, gerbil gi-
bi deney hayvanlarında aşağıdakilerden 
hangisine neden olur?

A) İshal
B) Öksürük
C) Epilepsi
D) Topallama
E) Hiçbiri

AÇIKLAMA
Fare, rat, hamster, gerbil ve tavşanlarda Clostridi-
um piliforme ishal, vücut ağırlığında düşüş ve ani 
ölümler ile ortaya çıkan bakteriyel bir hastalık et-
kenidir.

YANIT: A

8. Ratlarda özellikle solunum sisteminde, 
farelerde ise sistemik sorunlara yol açan 
bakteriyel etken aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Streptobacillus moniliformis
B) Staphylococcus aureus
C) Clostridium piliforme
D) Corynebacterium kutscheri
E) S.typhimurium

AÇIKLAMA
Ratlarda özellikle solunum sisteminde, farelerde 
ise sistemik sorunlara yol açan bakteriyel etken 
Corynebacterium kutscheri’dir.

YANIT: D

9. Aşağıdakilerden hangisi zoonoz karakter-
de bir hastalık etkenidir?

A) Corynebacterium kutscheri
B) Salmonella enteriditis
C) Streptococcis pneumoniae 
D) Chlamydia psittaci
E) Clostridium piliforme

AÇIKLAMA
Salmonella typhimurium ve Salmonella enteriditis 
zoonoz karakterde bir hastalık etkenidir. Rodent-
lerde septisemi, ağırlık kaybı ve yumuşak dışkı ile 
karakterize bakteriyel bir hastalıktır.

YANIT: B

10. Fare, rat ve kobaylarda ani ölüm, donuk 
ıslak tüy örtüsü ve artirit gibi belirtile-
ri olan zoonoz hastalık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Clostridium piliforme
B) Corynebacterium kutscheri
C) Rotavirus enfeksiyonları
D) Streptobacillus moniliformis
E) Staphylococcus aureus

AÇIKLAMA
Streptobacillus moniliformis fare, rat ve kobaylar-
da ani ölüm, donuk ıslak tüy örtüsü ve artirit gibi 
belirtileri olan zoonoz bir hastalık etkenidir.

YANIT: D

11. Rodentlerde ülseratif dermatit ve konjuk-
tivitise neden olan bakteri aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tritrichomonas muris
B) Salmonella türleri
C) Paramyxoviruslar
D) Streptobacillus moniliformis
E) Staphylococcus aureus

AÇIKLAMA
Rodentlerde ülseratif dermatit ve konjuktivitise ne-
den olan bakteri Staphylococcus aureus’tur.

YANIT: E

12. Yenidoğan farelerin epizootik diyaresi 
hastalığının etkeni aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Adenoviruslar
B) Paramyxoviruslar
C) Rotaviruslar
D) Tritrichomonas muris
E) Chlamydia psittaci

AÇIKLAMA
Yenidoğan farelerin epizootik diyaresi hastalığının 
etkeni Rotaviruslardır.

YANIT: C    
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13. Yenidoğan ratların infeksiyöz diyaresi 
olarak isimlendirilen hastalık etkeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Tritrichomonas muris
B) Chlamydia psittaci
C) Adenoviruslar
D) Paramyxoviruslar
E) Rotaviruslar

AÇIKLAMA
Yenidoğan ratların infeksiyöz diyaresi olarak isim-
lendirilen hastalık etkeni Rotaviruslardır.

YANIT: E

14. Laboratuvar hayvanlarında en çok bulu-
nan parazit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tritrichomonas muris
B) Corynebacterium kutscheri
C) Rotavirus enfeksiyonları
D) Streptobacillus moniliformis
E) Staphylococcus aureus

AÇIKLAMA
Laboratuvar hayvanlarında en çok bulunan parazit 
Tritrichomonas muris’tir. Apatojendirler.

YANIT: A

15. Rat ve farelerde, myokarditis, nefritis, 
adenitis, ensefalitis oluşturan virüs aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Paramyxoviruslar
B) Rotaviruslar
C) Tritrichomonas muris
D) Chlamydia psittaci
E) Adenoviruslar

AÇIKLAMA
Rat ve farelerde, myokarditis, nefritis, adenitis, en-
sefalitis oluşturan virüs Adenoviruslardır.

YANIT: E

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI 

1. Somatik hücrelere elektroporasyon ile 
gen aktarma işlemine ne ad verilir?
A) Testislere gen transferi
B) Nükleer transfer teknolojisi ile transgenik 

hayvan elde edilmesi
C) Embriyonal kök hücrelere gen transferi 

tekniği
D) Pronüklear-DNA mikroenjeksiyon ile 

transfer
E) Spermatozoitlere gen transfer tekniği

2. Belirli bir geni aktif hale getirilmiş hay-
vanlara ne ad verilir?
A) Knockin B) Knockout
C) Heterozigot D) Kurucu
E) Homozigot

3. Mutant hayvanlarda ağrı duyarlılığı nasıl 
test edilir?
A) Nahoş sesler dinlettirilir
B) Beyaz ışık kullanılır
C) Sarı ışık kullanılır
D) Görsel uçurum testi uygulanır
E) Kuyruk çekme yapılır

4. Resesif özelliğe sahip bir geni haritalan-
dırmak için kaç fareye ihtiyaç duyulmak-
tadır?
A) 500 B) 650 C) 900
D) 1000 E) 1200

5. Homozigot bir hayvanla heterozigot bir 
hayvanın çiftleştirilmesine ne ad verilir?
A) Incross B) Intercross
C) Backcross D) Cross
E) Mcross

6. Aşağıdakilerden hangisi farelerde kısır-
lık sebebidir?
A) Fazla sıcaklık B) Düşük sıcaklık
C) Toksisite D) Fazla beslenme
E) Az beslenme

7. Fare yavrularının doğum sonrası ağırlık-
ları kaç gramdır?
A) 1 B)  2,5 C) 3
D) 5,5 E) 6,5
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8. Farelerin gebelik süresi yaklaşık kaç gün-
dür?
A) 8 gün B) 14 gün
C) 19 gün D) 23 gün
E) 28 gün

9. Aşağıdaki şıkların hangisinde farelerin 
kromozom sayısı doğru olarak verilmiş-
tir?
A) 25 B) 37 C) 40
D) 44 E) 55

10. Bir erkek ve iki dişi farenin bir arada ba-
rındırıldığı fare yetiştiriciliği şekline ne ad 
verilir?
A) Trios B) Monogami
C) Poligami D) Dublicate
E) Inbred

11. Hamsterların yaşam süreleri ortalama kaç 
yıldır?
A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 1 - 3
D) 3 - 4 E) 4 - 5

12. Ergin dişi hamsterlerın vücut ağırlıkları 
kaç gramdır?
A) 25 – 50 B) 45 – 60
C) 65 – 85 D) 95 – 150
E) 120 – 170

13. Karnivor olarak adlandırılan hayvanların 
ortak özelliği nedir?
A) Yumurta yerler
B) Ot yerler
C) Et yerler
D) Hem et hem de ot yerler
E) Yumurta ve ot yerler

14. Şeker hastalığı ile ilgili çalışmalarda han-
gi hayvan kullanılır?
A) Tavşan B) Gerbil
C) Kedi D) Mogal hamsterı
E) Çin hamsterı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Y Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı ders kitabı.

15. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarlarda 
en çok kullanılan, genetiği değiştirilmiş 
hayvan türüdür?
A) Kedi B) Tavşan
C) Köpek D) Fare
E) Hamster

16. Hedeflenmiş mutasyonlarda kullanılan 
deney hayvanlarının kök hücreleri hangi 
fare soyundandır?
A) C57/6 B) 129/SA
C) 129/SV D) 151/SV
E) 151/SA

17. Aşağıdakilerden hangisi transgen  özelli-
ğini yavrularına ve hatta torunlarına akta-
rabilen farelere verilen addır?
A) Mutatik B) Homozigot
C) Kimerik D) Knockin
E) Kurucu

18. Mutasyon sonucu normal gen taşıyan 
hayvanlara ne ad verilir?
A) Kimerik B) Kurucu
C) Heterozigot D) Knockin
E) Knockout

19. Deney hayvanlarında hastalık oluşumunu 
etkileyen faktörler arasında aşağıdakiler-
den hangisi yoktur?
A) Cinsiyet B) Canlı ağırlık
C) Yaş D) Kan yakınlığı
E) Kan grubu

20. Aşağıdakilerden hangisi ratlarda porfirin 
salgılayan bezdir?
A) Retikülar B) Müköz
C) Epitelyal D) Goblet
E) Harder

1. B
2. A
3. E
4. E
5. C

6. A
7. A
8. C
9. C

10. A

11. C
12. D
13. C
14. E
15. D

16. C
17. E
18. A
19. E
20. E

YANITLAR


