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Özet: Tetrabenazin (TBZ) antidepresanların etkinliginin araştırılmasında 
deneysel hayvan modeli oluşturmak için sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Bu 
çalışmada TBZ'in sıçanların rotarod performansı üzerine etkisinden hareketle 
antidepresanların degerlendirilebi/eceği deneysel bir hayvan modeli 

. oluşturulabilir/iginin ortaya konması amaç/anmışıtr. TBZ sıçanlara 0.5, 1.0 ve 
2.0 mglkg. dozlarında i.p. olarak verilmiş ve injeksiyonlardan 15 dakika sonra 
deneklerin rotarod performansları kaydedilmiştir. TBZ gruplarındaki sıçanların 
rotarod performanslarında doza bağımlı ve anlamlı (P<0.001) düşüşler 
gözlenmiştir. Bu sonuçlar bize TBZ rotarod performans testinin sıçanlarda 
depresif hayvan modeli oluşturmak için kullanılabileceğini göstermektedir. 

Tlıe Role of Tetrabeııaziııe iıı Designing Depressive 
Anirnal Model iııı Rats with Rotarod Perforrnance Test 
Summary: Tetrabenazine (TBZ) is a drug frequently usedfor designing 

anima/ modelfor researching the efficacy of antidepressants. We aimed to find 
out whether the ejfect of TBZ on rotarod performance in rats could be used for 
designing an experimental animal model for evaluating the efficacy of 
antidepressants. ln this study, TBZ was administered to rats in doses of 0.5, 1.0 
and 2 .O mglkg intraperitoneally and the rotarod performlınce was recorded 15 
minutes /ater. Dose dependent and significant (P < 0.001) decreases in rotarod 
performance was observed, These resu/ts indicate that TBZ rotarod performance 
test can be used for designing depressive anima/ model in rats. 
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GİRİŞ 

1f1r1 etrabenazin (TBZ) beyin mono
il aminlerini boşaltmak suretiyle 

etkili olan ve ckstrapiramidal kökenli 
çeşitli hiperkinetik sendromların teda
visinde kullanılan bir ilaçtır (!-7). 

Rotaröd esasen rodenılerin motor 
koordinasyonu ve performansları 

üzerinde çeşitli ilaçların ve toksik mad
delerin etkilerini araştırmaya yarayan 
bir cihazdır. Cihazın esası, ayarlanabi
lir sabit veya ivmeli bir hızla dönebilir 
bir çubuk üzerinde hayvanın dengesini 
koruyabilmesidir (8). 

Depresyonda biyojenik amin hipot
ezinden (9, 10) hareket ile antidepresan 

ilaçların etkinliklerinin saptanmasında 
ve yeni anıidepresan ilaçların 

geliştirilmesinde en yaygın kullanılan 
deneysel hayvan modeli rezerpin veya 
TBZ ile hayvanlarda depresyon 
oluşturmaktır (11 ). Gerek trisiklik an
tidepresanların ve gerekse MA O inhi
bitörlerinin deney hayvanlarında rezer
pin ve TBZ'e bağlı depresyonu ve 
nörokimyasal değişiklikleri önledikleri 
gösterilmiştir (12, 13): 

Bu çalışmada amaç, TBZ'nin 
sıçanların rotarod performansında doza 
bağımlı bir değişiklik yapıp yap
madığını saptamak ve buradan hareket
le rotarodun anıidepresan ilaçların et
kinliklerinin ölçülmesinde bir yöntem 
olarak kullanılıp kullanılmayacağı 

sonucuna varmaktır. Çalışmamızda re-
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zerpin yerine TBZ kullanılmasının ne
deni, etkisinin rezerpinden daha çabuk 
başlaması ve daha kısa sürmesidir (13, 
14). 

GEREÇ VE YÖNTEM 

1. Deneyler sıcaklığı (22 ± 2 °C) 
ve aydınlatılması (12 saat aydınlık, 12 
saat karanlık) sabit, GATA Tıbbi Far
makoloji ABD laboratuvarında erkek 
Wistar sıçanlar (180-240 g.) kul

lanılarak gerçekleştirilmiştir. Altı ta

nesi birarada olacak şekilde kafeslere 
yerleştirilen hayvanların deney 
süresince su içmeleri ve yemleri 
kısıtlanmamıştır. 

2. TBZ baz (Roche) 0.05 N HCl 
içinde çözülmüş ve injeksiyondan he
men önce NAHC03 ile pH'sı 4'e ayar
lanmıştır (15). 

3. Deneylerde Rotanıex-V-EE/85 
tipi dört kulvarlı ve dakikada dönüş 

hızı 0-80 arasında sabit veya ivmeli 
olarak ayarlanabilen rotarod test cihazı 
(Columbus, Ohio-USA) kul
lanılmıştır. 

4. naçla deneylere başlamadan önce 
denekler günde iki kez, ilk gün dakika
da 5 dönüş hızıyla başlamak ve hızı 
her gün 5 birim artırılmak suretiyle 6 
gün süreyle sırasıyla 5, 10, 15, 20, 25 
ve 30 dakikada dönüş hızında eğitilerek 

cihaza alıştırıldılar. Dakikada 30 dönüş 
hızında en az 5 dakika düşmeden çubuk 

üzerinde durabilen denekler rasgele 
seçilerek altışarlı dört gnıba ayrıldılar. 
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Daha sonra birinci gruba 0.5, ikinci 
gruba 1.0 ve üçüncü gruba 2.0 mg/kg. 
dozlarında TBZ injekte edildi. 
Dördüncü gruba ise ilaç grupları ile 
eşit hacimde i.p. çözücü injekte edile
rek kontrol grubu oluşturuldu. Beyin 
monoarnin düzeylerindeki düşüş TBZ 
injeksiyonunu izleyen 15. dakikada 
maksimuma eriştiğinden (13) injek
siyonlardan 15 dakika sonra dakikada 
35 dönüş hızında deneklerin rotarod 
perfOrmansları kaydedildi. 

5. Sonuçların istatistiksel değer
lendirilmesi Student t testi ile yapıldı. 

BULGULAR 

Denek gruplarının injeksiyonu iz
leyen 15. dakikada ve dakikada 35 
dönüş hızındaki rotarod performansları 
ve bunların istatistiksel bakımdan 
değerlendirilmesi Tablo 1 'de görülmek
tedir. 

Tablo 1: TBZ verilen Gruplarda
ki ve Kontrol Grubundaki Sıçanların 

Rotarod Performansları 

Deney Grupları Rotarod Performans 
(Dk) 

Kontrol 24,4±3,l 

0,5 mg/kg 4,2±0,9* 

ı,o mg/kg 2,0±0,3* 

2,0 mg/kg 1,2±0,4* 

"' Kont:roldan anlamlı olarak farklı 
(P<0,001) 
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Tablo 1 'de de görüldüğü gibi, i.p. 
TBZ injekıe edilen deneklerin dakika 
rotarod performansları kontrol grubuna 
göre anlamlı bir şekilde (P<0.001) 
azalmıştır ve bu azalma doza 
bağımlıdır. Rotarod performanslardaki 
bu düşüşlerin doza bağımlılığı Şekil 
l'de daha net olarak görülınekıedir. 

Şekli 1: TBZ'in Sıçanların Rota
rod Performansında Yaptığı Azalmanın 

Doz ile Ilişkisi 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

TBZ farmakolojik etkileri 
bakımından rezerpine benzer; rezerpin 
gibi beynin başta dopamin (DA) ol
mak üzere, noradrenalin (NA) ye scro
tonin (5-HT) depolarını başıltrr (13, 
15-17). Rezerpinden farklı olarak 
TBZ'in sıçan beyninde pre ve postsi
naptik DA reseptörlerini bloke ettiği 
de gösterilmiştir (16, 17). 



Yüksek dozda TBZ (20 mg/kg. 
i.p.) sıçanlarnda beyin NA ve DA 
içeriğini 5-ITT'e göre daha kuvvetli bir 
şekilde boşaltırken (18), düşük dozda 
(2 mg/kg. i.p.) her üç monoamin 
üzerine aynı derecede etkilidir (19). Biz 
de çalışmamızda TBZ'in her üç monoa
nıin üzerine eşit düzeyde etki ettiği 
düşük dozlarını kullandık. 

Pettibone ve arkadaşları (13) TBZ 
verdikleri sıçanların beyin NA, DA ve 
5-IIT düzeylerinde ilaç verilmesini iz
leyen 15. dakikada maksimuma erişen 
ve iki saat devam eden doza bağlı belir
gin düşüşler oluştuğunu sap
tamışlardır. Aynı araştırıcılar MAO in
hibitörü klorjilinin TBZ'nin mono
amin depolarını boşaltıcı etkisini 
önlediğini, bir trisiklik antidepresan 

olan desmetilimipraminin ise sadece 
NA düzeylerindeki düşüşü önlediğini 
de gözlemişlerdir (13). TBZ'in bu 
şekilde oluşturduğu gerek davranışsa! 
ve gerekse nörokimyasal değişiklikler 
antidepresan ilaçların değerlendiril

mesinde kullanılınaktadır (11, 13). 

Bizim bulgularımız da TBZ injek

siyonundan 15 dakika sonra maksimu
ma erişen beyin monoamin 
düzeylerindeki düşüşe paralel olarak 
hayvanların rotarod performanslarında 
da anlamlı azalmalar oluştuğunu 

(P<0.001) ve bu azalmaların beyin 
monoomin düzeyierindeki düşüşler gibi 

(13) doza bağımlı olduğunu 

göstermektedir. 
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Sonuç olarak TBZ ile yapılan rota
rod deneyi antidepresan ilaçların 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek 

bir yöntem olarak görülmektedir. 
Rotarod yöntemi kullanılarak çeşitli 
antidepresan ilaçlarla birlikte yapılacak 
yeni çalışmalar konunun daha da 
aydınlatılmasını sağlayacaktır. 
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