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Özet 
İnsan sağlığının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik olarak ta-
mamlayıcı tedavilerde ve laboratuar deneylerinde hayvan araştırma-
ları yürütülmektedir. Hemşirelik alanında Türkiye’de henüz hayvan
destekli tedavi ve deneysel hayvan modelleri kullanımı konusunda
araştırmalar mevcut değildir. Bu makalenin amacı hemşirelikte hay-
van destekli tedaviler ve deneysel hayvan araştırmaları konusunda
hemşire araştırmacıların farkındalıklarını artırmak ve bilgilendir-
mektir. Hemşirelik alanında yürütülen araştırmalarda da insanlarda
denenemeyecek pek çok girişim mevcuttur. Hemşirelikte yürütülen
araştırmalar çoğunlukla tanımlayıcı ve yarı deneysel tipte yürütülen
çalışmalardır. Gelişen çağla birlikte hemşirelik mesleğinden beklenti-
lerin karşılanabilmesi için deneysel araştırmalara gereksinim art-
maktadır. Deneysel araştırmaların önemli bir bölümünü hayvan araş-
tırmalarının oluşturması nedeniyle gelecekte hemşirelerin hayvan
araştırmalarına yönelmesi gerekebilir. Bu bağlamda, hayvan destekli
tedaviler de hemşirelik uygulamalarına yön verebilir. 

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, araştırma, hayvan.

Animal Research in Nursing
Abstract
Animal researches have been conducted in complementary therapies
and laboratory experiments to improve and protect human health. Yet,
there are no researches on animal assisted therapies and experimen-
tal animal models in the field of nursing in Turkey. The aim of the pre-
sent study was to raise awareness of the nurse researchers and inform
them about the animal assisted therapies and experimental animal re-
searches in nursing. There are many interventions in the field of nur-
sing which are impossible to be experimented on human beings. Con-
ducted researches in nursing are mostly descriptive and quasi-experi-
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mental design. Along with the improvements in ti-
me, need for the experimental research has incre-
ased so as to meet the expectations from the nur-
ses. As remarkable part of the experimental rese-
arches consists of animal researches, nurses may
have to focus on animal researches in the future.
At this point, animal assisted therapies can lead
nursing practice.

Keywords: Nursing, research, animal. 

Giriş
İnsan ve hayvan etkileşiminin çağlar boyu sü-

regelen birlikteliğinin, insan sağlığının iyileştiril-
mesine ve korunmasına olan katkısı göz ardı edi-
lemez. Günümüzde pek çok çalışma farklı şekil-
lerde insanlığa ışık tutmaktadır. Biyomedikal
araştırmalarda kullanılan hayvan modelleri, ta-
mamlayıcı tedavilerde ve laboratuar deneylerinde
kullanılarak insanlığa iki şekilde hizmet etmekte-
dir.1 Tamamlayıcı tedavi, bilimsel tıbba destek
amaçlı yapılan tedavilerdir. Yaşam kalitesini ge-
liştirmek, semptomları ve ilaçların yan etkilerini
azaltmak, fiziksel ve psikolojik destek sağlamak
amacıyla uygulanır.2

Tamamlayıcı tedavilerden biri, hayvan destek-
li tedavilerdir. Hayvan destekli tedavi, Ameri-
ka’da tedavi hayvanlarının sertifikasyonundan
sorumlu olan en büyük organizasyon olan Delta
Birliği tarafından tanımlanmıştır.3 Bu tanıma gö-
re, uzmanlaşmış profesyonel kişiler tarafından
belli kriterler göz önünde bulundurularak uygun
bir hayvan modelinin tedaviye katıldığı girişimle-
re hayvan destekli tedavi denilmektedir.3 Hayvan
destekli tedaviler son yıllarda insan sağlığını
olumsuz etkileyen stres, depresyon, yalnızlık, de-
mans, alzheimer, yaygın gelişimsel bozukluklar,
afazi, şizofreni gibi psikolojik ve psikiyatrik has-
talıkların;4-5 hipertansiyon, kardiyovasküler ra-
hatsızlıklar, kanser ve edinilmiş immün yetmez-
lik sendromu (AIDS) gibi hastalıkların5-6 tedavi-

sinde yaşam kalitesinin artırılması amacıyla kul-
lanılmaktadır. Türkiye’de hayvan destekli tedavi
konusunda uygulanan bilimsel temelli araştırma-
lar henüz sınırlı sayıdadır ve bu konuda yazılmış
üç derlemeye ulaşılmıştır.5,7-8 Ülkemizde insan
ve hayvan etkileşiminin meydana getirdiği olum-
lu sonuçlara göre çeşitli tedavi edici hizmetler
sunulmaktadır. Bazı özel merkezler tarafından zi-
hinsel engeli ve psikolojik rahatsızlıkları olan bi-
reyleri tedavi amacıyla yunus terapileri yapılmak-
tadır. Bu amaçla Antalya’da Yunusla Terapi Der-
neği 2010 yılında kurulmuştur.9 Bundan başka
zihinsel ve fiziksel engelli çocukların atla tedavi
(hippoterapi) yoluyla tedavisi de mümkündür.
Atla tedavi, İstanbul’da psikolog, psikiyatrist ve
fizik tedavi uzmanları tarafından 7-15 yaş arasın-
daki engelli çocuklara ücretsiz olarak sağlanmak-
tadır.10

Hayvanlar ile yapılan çalışmalardan diğeri ise
hayvanların laboratuvar çalışmalarında deney
hayvanı olarak kullanılmasıdır. Deney hayvanları;
genetik araştırmalar, immünoloji, beslenme, yaş-
lılık, kardiyovasküler araştırmalar, aşı üretimi, or-
gan transplantasyonları, şeker hastalığı, ilaç, tok-
sisite (teratojenler) çalışmalarında hastalıkların ta-
nı ve tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. 11,12

Ülkemizde henüz hemşirelik alanında deney
hayvanı araştırmaları mevcut olmadığı gibi hem-
şirelerin deney hayvanı kullanımını destekleyen
bir yasa da bulunmamakta ve hemşirelik müfre-
datında da deney hayvanları ve kullanımına yöne-
lik bir ders içeriği yer almamaktadır. Türkiye’de
hayvan haklarına yönelik yasal çalışmalar ilk de-
fa “Hayvanları Koruma Kanunu” ile başlamıştır.
Bu kanunda araştırmacılara hayvan deneyleri ya-
pılabilmesi için kurumların kendi bünyelerinde
kurulmuş etik kurullar yoluyla izin verileceğin-
den söz edilmektedir.13 Kanunu takiben çıkarılan
yönetmeliğe göre, deney hayvanlarının araştırma-
larda kullanımına üniversite yerel etik kurulları
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(Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu - HAD-
YEK) karar vermektedir. Hayvan deneyleri yapa-
cak olan kişilerin sertifikalandırılması söz konu-
sudur.14 Sertifika eğitimleri HADYEK aracılığıy-
la tıp, veterinerlik, biyoloji mezunları ve bu konu-
da deneyimli olan en az lisans mezunu kişilere
verilmektedir.15

Hayvan Destekli Tedavilerin Kullanımı

Sağlık alanında hayvan kullanımı konusunda,
ilk bulguların 12 bin yıl önce hayvanlarla ilgili ol-
duğudur. O dönemlerde bugünkü İsrail’in kuzeyi
olan bölgede tedavide yavru köpek kullanılmış-
tır.16 Belçika’da 9. yy’da engelli bireylerin teda-
vileri planlanırken hayvanlar kullanılmıştır.17 İn-
giltere’de William Tuke tarafından 1792 yılında
ilk kez hayvan destekli tedaviler ortaya atılmış-
tır.16 İngiliz Yardım Kuruluşu (British Charity
Commission) üyeleri, 1830’lu yıllarda Ruh Has-
talıkları Enstitüsü kurulurken “hapishane hayatı
görünümünden uzak ve rahat bir ortamın yaratıl-
masında” çevrede hayvanların olması gerektiği
önerisinde bulunmuşlardır.17 Batı Almanya’nın
Biele Bölgesi’nde 1867 yılında epilepsi hastaları-
nın tedavi sürecinde, çiftlik hayvanları ve atların
tedavi planına katılması gerektiğine yer verilmiş-
tir.18 Amerika’da orduya bağlı hastanelerde
(1942) hastane çiftlikleri oluşturularak at, domuz,
kümes hayvanları ve sığırlar barındırılmıştır.19 Sa-
vaşta psikolojik anlamda zarar gören askerler için
1944 yılında Amerikan Ordusu Hastanesi’nde te-
davi amaçlı hayvanlar kullanılmıştır.18 “Köpeği-
nizle akıl sağlığınız” adındaki ilk bilimsel makale
Sosyolog James Bossad tarafından yazılmıştır.
Bossad makalesinde, bireylerin ev hayvanlarına
sahip olmalarının yararlı ilişkiler açısından önem-
li olduğunu savunmuştur.19 New York’ta 1960 yı-
lında, Psikolog Levinson köpeği Jingels’ı adöle-
sanların tedavi planına dahil etmiştir. “Destekle-
yici terapist: Köpek” isimli makaleyi yazmıştır.20

İngiltere’de 1970’te ruh sağlığının iyileştirilme-

sinde destek sağlayıcı bir yaklaşım olarak tavşan-
lar ve tavuklar kullanılmıştır.21

Hemşirelik Alanında Hayvan Destekli Te-
davilerin Kullanımı

Hemşirelik alanında hayvanlar genellikle akut
tedavi, ayaktan hastaların tedavisi ve bakımın ka-
litesini artırmada çocuktan yaşlıya her yaş gru-
bunda kullanılmıştır.22-24 Florence Nightingale
“Hemşirelik Üzerine Notlar” adlı kitabında, 1860
yılında kronik hastalıkların tedavi ve rehabilitas-
yonunda küçük ev hayvanlarının, hastalar için ço-
ğunlukla mükemmel bir arkadaş olduğunu belir-
terek refakatçi hayvanların tedavideki önemine
değinmiştir.25 Colorado Çocuk Psikiyatri Hasta-
nesi’nde 1973 yılında, destekleyici tedavide kul-
lanılmak üzere refakatçi hayvan olarak köpekler
bulundurulmuştur.16 Colarodo’da 1973’te Pet-
Mobile Program (Refakatçi Hayvan Taşıma Prog-
ramı) ile hemşirelikte ilk defa ev ziyaretlerinde
refakatçi hayvan (köpek) kullanılmaya başlan-
mıştır. Bu programın misyonu, ihtiyaç duyan bi-
reylerin evlerine, huzurevlerine, hapishanelere ve
hastanelere hayvanların taşınarak bireylerin teda-
vi edilmesidir.26 Mc Culloch, Bustad ve Katcher
1980 yılında Amerika’da “Delta Birliği” adında
uluslarası bir sivil toplum örgütü kurmuştur. Bu
uluslararası örgütte hayvanların terapötik etkisi
sayesinde hayvanların insanlara yardım etmesi
sağlanmıştır. Hastalara hemşirelik ve farklı disip-
linlerden katılan bireyler hizmet vermiştir.18 Ka-
nada ve Amerikan toplumuna yönelik olarak
1993 yılında hayvan destekli tedavi programları
başlatılmıştır. Bu programda %94 oranında kö-
pekler ve kediler, %28 oranında tavşanlar, %15
oranında küçük memeliler, %10 oranında kuşlar-
dan yararlanılarak tedaviler gerçekleştirilmiştir.6

Hemşireler, bireylerin fiziksel, sosyal, akıl ve
ruhsal sağlığını iyileştirme, koruma ve geliştirme
amacıyla temel hemşirelik fonksiyonlarının etkin
bir şekilde kullanıldığı, hayvan destekli tedaviler
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Banks ve Banks
(2002)22

Yalnızlık Yaşlılarda uzun
dönem hemşirelik
bakımında, yalnız-
lık sorununa iliş-
kin hayvanların
terapötik destek
düzeylerinin et-
kisini belirlemek

Uzun dönem bakıma
ihtiyaç duyma ve psiki-
yatrik hastalıkların var-
lığı açısından ön test-
son test deney ve kont-
rol gruplu olarak yalnız
yaşayan yaşlı 45 erkek
ve kadın birey araştır-
ma kapsamına alınmış-
tır. Mini mental durum
formu, ev hayvanı soru
formu ve UCLA yalnız-
lık ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmada, sağlığı yalnız-
lıktan olumsuz etkilenen
yaşlılarda 6 ay süren hayvan
destekli tedavi değerlendi-
rilmiştir. Hayvanların, yaşlı-
ların etkileşimini, entellek-
tüel kapasitesini, mental ve
duygusal fonksiyonlarını ar-
tırdığı saptanmıştır. 
Sonuçta bu çalışma hemşi-
relere, yalnızlığın tedavi
edilmesinde uzun dönem ba-
kıma ihtiyacı olan yaşlılarda
hayvan destekli tedavinin et-
kinliğini göstermektedir.

Miller ve diğ.
(2003)23

Anksiyete Açık kalp ameli-
yatına girecek
hastalarda ameli-
yat öncesi dönem-
de öğrenmeyi ar-
tırmak

Yarı deneysel yöntemle
yapılan araştırmada (60
hasta), bir grup hastaya
terapi köpeğiyle video
eşliğinde eğitim yapıl-
mış, kontrol grubunda
ise sadece eğitim veril-
miştir. Pretest ve post-
test uygulanarak terapi
köpeğinin öğrenme
üzerine etkisi incelen-
miştir.

Araştırma sonucunda, ame-
liyata girecek hastalara tera-
pi köpeği eşliğinde verilen
eğitimlerin hastaların anksi-
yetesini azalttığı ve öğren-
meyi artırdığı yaş, eğitim
durumu, ırk gibi özellikler-
den etkilenildiği saptanmış-
tır. Sonuçta bu çalışma hem-
şirelere, ameliyat öncesi dö-
nemde hasta eğitimlerini ya-
parken terapi köpeklerinin
hastalarda öğrenmeyi artıra-
cağını göstermektedir.

Kawamura ve
diğ. (2007)27

Demans Uzun dönemli ev-
de hemşirelik ba-
kımı alan yaşlılar-
da psikolojik ve
davranışsal özel-
liklerin etkilerini
belirlemek 

Hemşireler 10 yaşlı bi-
reye, ayda iki kez ve
üç/dört köpek ile 2 yıl
boyunca ev ziyareti
gerçekleştirmiştir. Yaş-
lıların köpekleri sevme-
si, istediği gibi besle-
mesi ve oynaması sağ-
lanmıştır. Yaşlıların
mental fonksiyonlarını
değerlendirmek için iki
ölçek kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda 6. ay-
dan başlayarak 20. aya ka-
dar entelektüel, mental ve
fiziksel fonksiyonların arttı-
ğı, motor fonksiyonların 12.
aydan sonra artış gösterdiği
saptanmıştır. 
Sonuçta bu çalışma hemşi-
relere, yaşlıların davranışsal
sorunlarının azaltılabilmesi
ve mental fonksiyonlarının
arttırılabilmesi için ev ziya-
retlerinde terapi köpeklerin-
den yararlanılabileceğini
göstermektedir.

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın Gereç
ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve
Sonuç

Tablo 1. Hemşirelikte Hayvan Destekli Tedavilerle İlgili Bazı Araştırmalar*
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ile ilgili pek çok çalışma yapmaktadırlar. Bu ma-
kalede bu tür çalışmalardan bazı örnekler sunul-
muştur (Tablo1).22,23, 27,28

Hayvanların Laboratuar Deneylerinde
Kullanımı

Hayvanların deneylerde kullanılışı 17. yüzyıl-
da başlamış özellikle tıp biliminin gelişmesiyle
18. ve 19. yüzyıllarda artmıştır.29 Bugün deney
hayvanları başta tıbbi deneyler olmak üzere çok
değişik tipteki çalışmalarda örneğin; gıda madde-
leri testlerinde, tütünde, ilaçlarda, kozmetik sana-
yinde, toksik madde testlerinde kullanılmakta-
dır.30 Her deney hayvanı farklı araştırma alanla-
rında kullanılmaktadır. Deney hayvanlarının kul-
lanıldığı çalışma alanlarına bakıldığında fareler;
genetik araştırmalar, kanser, immünoloji, toksi-
koloji, diyabet, kardiyovasküler araştırmalarda
kullanılmaktadır.11 Sıçanlar; ilaç, toksisite, hemo-
rajik şok, sepsis ve stres ülserleri araştırmalarında
kullanılmaktadır.12 Tavşanlar; antiserum üretimi,

hemorajik şok, kırıklar ve inflamatuar barsak has-
talığı çalışmalarında kullanılmaktadır.11 Kobaylar;
serum ve aşı üretiminde kullanılır. Kobaylar oto-
loji çalışmalarında (kulak ile ilişkili tanı ve tedavi
çalışmaları) ve C vitamini, folik asit, tiyamin (B1
vitamini) ve kalsiyum içeren beslenmeyle ilgili
çalışmalar için oldukça kullanışlı bir hayvandır.31

Hamster türlerinden Suriye hamsteri; esas olarak
üreme, enfeksiyon hastalıkları, terotojenite, tümör
ve hipotermi ile ilgili çalışmalarda ve Çin hams-
teri de insanlarda diyabet çalışmalarında kullanıl-
maktadır.12

Deney hayvanlarının araştırmalarda kullanımı
açısından bazı olumlu ve olumsuz yönleri söz ko-
nusudur. Hayvan araştırmaları, insan deneylerine
ve klinik uygulamalara geçmeden önce önemli
bir basamaktır.29 İnsanlarda denenemeyen pek
çok girişim hayvan modelleri üzerinde denenebi-
lir.12 Hayvan deneylerinde çevre kontrol altına
alınarak başarılı deneyler yürütülebilir. Örneğin;
sepsise ya da inmeye neden olan bir sekelin, çev-
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Phelps ve diğ.
(2008)28

Depresyon Yaşlıların ev ziya-
retlerinde terapi
köpeklerinin dep-
resyon, sosyal et-
kileşim ve duygu
durumu üzerinde-
ki etkinliğini be-
lirlemek

Hemşireler 5 yaşlıya 6
hafta boyunca köpekler
ile birlikte ev ziyaretle-
ri yapmış, haftalık dep-
resyon puanı, duygu
durumları ve sosyal et-
kileşim açısından yaşlı-
lar değerlendirilmiş ve
kayıt tutulmuştur.

Araştırma sonucunda, ev zi-
yaretlerinde köpekler ile et-
kileşimde bulunan yaşlı bi-
reylerin, bu etkileşimden
zevk aldığı, depresyon pu-
anını artırmadığı, 1 kişide
duygu durumunda ve 1 kişi-
de sosyal etkileşimde deği-
şiklik olmadığı saptanmıştır. 
Sonuçta bu çalışma hemşi-
relere, köpeklerin her za-
man terapötik olamayacağı
ancak daha çok örneklemle
yapılacak araştırmalarda kö-
peklerden yararlanılabilece-
ğini göstermektedir. 

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın Gereç
ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve
Sonuç

* Yazarlar tarafından çeşitli araştırmalardan derlenerek oluşturulmuştur. 



re koşulları (ısı, ışık, nem gibi) kontrol altına alı-
narak insanlarda çalışılması mümkün değildir.32

Hayvan deneyleri sayesinde deneysel iç ve dış tu-
tarlılık kontrolleri yapılabilir. Bu çalışmalar, yeni
tedavi teknikleri hakkında önemli veriler sağlar.33

Bu veriler yorumlanırken araştırmanın sınırlılıkla-
rı, ilaç tedavisi, istenmeyen yan etkiler, çevresel
değişkenler ve hastalık artışı gibi etmenler hak-
kında bilgi sağlar.11,34 Diğer yandan, insanlar ve
hayvanların doğası birbirinden farklı olması nede-
niyle her araştırma için farklı hayvan modeli ter-
cih edilmektedir. Buna rağmen hastalıktan iyileş-
me düzeyleri açısından hayvanlar ve insanlar ara-
sında benzer sonuçlar görülemeyebilir ve insanlar
üzerinde yan etkiler ortaya çıkabilir.35 Çoğu hay-
van türleri pirojenik (vücut ısısının artması) uyarı-
ları cevaplamada başarısızdır. Örneğin, pirojen
uyarılara yanıt düzeyi sıçan ve tavşanda oldukça
düşüktür. Araştırmacı yeterli bilgi birikimine ve
donanıma sahip olsa da dış değişkenleri ve çevre-
yi tamamen kontrol altına alamaz.29 Hayvanın ya-
şama şansını çevre, ısı, hayvanın kullanılma süre-
si ve deneysel uygulamalar etkilemektedir.36,37

Hayvanlarda kendileri için zararlı olmayan ancak
insanlar için zararlı olan virüsler bulunabilmekte
ve bunlar aşı, serum gibi materyaller yoluyla in-
sana bulaşabilmektedir.38 Zoonoz, toksoplazma
gibi bir çok paraziter hastalık hayvanlardan insan-
lara bulaşabilmektedir.39 Deneyler çoğu hayvan-
ların ölümü ile sonuçlanmaktadır ve ölmese bile
aynı hayvan kullanılamamaktadır.30

Hemşirelik Alanında Deney Hayvanlarının
Kullanımı

Deney hayvanları ile yapılan biyolojik türdeki
araştırmalar kanıta dayalı hemşirelik bilgisini ar-
tıran ve hemşirelik uygulamalarının gelişmesini
sağlayan, hemşireliğe yenilik getiren araştırma-
lardır. Klinik biyolojide ve davranış araştırmala-
rında farklı hayvan modellerinin kullanımı kliniğe

yeni temel kavramların kazandırılmasını sağlar.40

Deneysel araştırmalar kanıt değeri yüksek, tanım-
layıcı ve yarı deneysel çalışmalar ise kanıt değeri
düşük düzeyde olan araştırmalardır. Yakın gele-
cekte kanıt değeri taşıyan çalışmalara yönelmek
ve dünyada yapılan çalışmaların bakım ortamına
taşınmasına katkı sağlamak ve kaliteli bakım ve-
rebilmek için hemşirelik kararlarının kanıta da-
yandırılması gerekmektedir.41

Hemşirelik alanında deney hayvanları ile ilgi-
li hemşirelik bakımına pek çok yarar sağlayan
araştırma mevcuttur. Genellikle hemşireler ağrı,
enfeksiyon, yara iyileşmesi, beslenme, boyutsal
ve mekansal öğrenme, barsak motilitesi, ergono-
mi, stres gibi hemşirelik bakım alanlarında prob-
lemlerin çözümüne yönelik bilimsel bilgi biriki-
mine katkıda bulunan deneysel çalışmalar yürüt-
müştür (Tablo 2).42-55

Hemşirelik alanında deney hayvanlarının ilk
kullanımı PECASE programı (Presidential Early
Career Award for Scientists and Engineers) saye-
sinde önem kazanmıştır. PECASE Programı,
Amerika’da (1996) hayvan kullanımını destekle-
mek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak ku-
rulmuştur. Program dahilinde yürütülen araştır-
malar Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyince (Na-
tional Science and Technology Council) takip
edilmektedir. Başarılı araştırmacılara ödüller ve-
ren bir programdır.56 İlk defa hemşire Janean
Holden (1999) ve hemşire Leslie Ritter (2000)
araştırmalarında deney hayvanı kullanmış ve ödül
almışlardır.40 Bu çalışmalar primer hemşirelik
bakımının önemini ortaya koyan çalışmalardır
(Tablo 2).33,42 Rudy ve Grady (2005), hemşire
araştırmacıların doktora ve doktora sonrası çalış-
malarında deney hayvanlarını laboratuvar deney-
lerinde, hücre, hemşirelik eğitimi, insan psikolo-
jisi ve insan davranışı çalışmalarında kullandığını
saptamıştır.57
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Holden (1999)42

Ağrı

Lateral hipotala-
musun (LH) ağrı
oluşumundaki et-
kisini incelemek

Sıçanlarda, LH’un
dorsal boynuzuna
verilen analjeziklerin
etkileri kuyruk ve
ayak çekme hareket-
leri açısından ince-
lenmiştir.

Araştırma sonucunda, hipotala-
mustan gelen bir takım yollardan
ağrının oluştuğu ağrı transferin-
de ilaç ve ilaç dışı pek çok etme-
nin etkili olduğu saptanmıştır.
Sonuçta bu çalışma hemşirelere,
ağrı kontrolünde primer bakıma
odaklanmanın önemini göster-
mektedir.

Holden ve
Naleway
(2001)43

LH’a karbakol
mikroenjeksiyonu
ile α1 ve α2 resep-
törlerin ağrı oluşu-
mundaki etkisini
incelemek

Farelerin LH bölge-
sine farklı dozlarda
karbakol, spinal kor-
da intratekal enjeksi-
yon ve ayak çekme
testi uygulanarak fa-
relerin kuyruk hare-
ketleri izlenmiştir.

Araştırmada, LH bölgesine yapı-
lan karbakol enjeksiyonu farele-
rin kuyruk, sağ ve sol pençe çek-
me hareketinde artma doza bağlı
değişiklikler meydana getirmiş-
tir. α2 reseptörlerinin ağrı oluşu-
munu inhibe ettiği, α1 reseptörle-
rininse artırdığı saptanmıştır. So-
nuçta bu çalışma hemşirelere,
akut/kronik ağrısı olan hastalarda
başetme mekanizmasını gösterir.

Ritter ve diğ.
(2000)44

İnfeksiyon

İnflamatuvar (ilti-
hap ya da yangı
oluşumu) ve trom-
bositik hücre etki-
leşiminin inme
üzerindeki etkisini
incelemek

Sıçanların beyninde
damar tıkanıklığı
oluşturularak sereb-
ral iskemi sonrası
oluşan inmenin be-
yinde oluşturduğu
hasar ve lökosit-
trombosit etkileşimi
incelenmiştir.

Araştırmada, lökosit–trombosit
etkileşimi sonucu inflamatuar ve
hücre yanıtın inmeyle ilişkili ola-
bileceği öngörülmüş ve inflama-
tuar yanıt sonucu inme sekeli art-
mış, fonksiyonel yetersizlikler
azalmıştır. Sonuçta bu çalışma,
hemşirelere inme sonucu oluşan
özürlülükte hastalarda fonksiyo-
nel durumu artırmada birincil ko-
rumanın önemini göstermektedir.

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın
Gereç ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve So-
nuç

Tablo 2. Hemşirelikte Deney Hayvanları Kullanılarak Yapılmış Bazı Araştırmalar*

Landis ve Whith-
ney (1997)45

Yara
İyileşmesi

Uyku yoksunluğu-
nun yara iyileşme-
si üzerindeki hüc-
resel ve biyokim-
yasal etkilerini in-
celemek

Ameliyat edilen ve
derisinin altına poli-
etilen tüp içerisine
implant yerleştirile-
rek yaralar oluşturu-
lan 12 adet yetişkin
erkek sıçanlardan de-
ney grubu (6 adet)
72 saat uykusuz bıra-
kılmış ve kontrol
grubu (6 adet) rutin
uykusuna devam et-
miştir. 

Araştırmada, farklı yöntemlerle
implantlardaki makrofaj, granü-
losit, fibroblast ve bağ dokusu
hücrelerindeki protein miktarı
ve DNA yapısı incelenmiştir.
Miktar ve yapı açısından deği-
şim olmadığı, hücresel ve biyo-
kimyasal yanıtların doku onarı-
mını bozmadığı saptanmıştır. De-
ney ve kontrol grubunda uyku
yoksunluğu açısından fark sap-
tanmamıştır. Sonuçta bu çalışma
hemşirelere, operasyon sonrası
hastalarda yara iyileşmesi üze-
rinde uykunun iyileştirici etkisi-
nin olup olmadığını göstermek-
tedir. 
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Heitkemper ve
Bond (1995)46

Barsak
Motilitesi

Yumurtalık hor-
monlarının sıçan-
lardaki midesel ha-
reketlere etkisini
incelemek

Yetişkin sıçanların
yumurtalıkları alına-
rak yerine bir gruba
progestron diğer gru-
ba beta-östrodiol sal-
gılayan derialtı topla-
rı yerleştirilmiştir.
Kilo alımları, mide
hareketleri ve hor-
monal aktiviteleri in-
celenmiştir. 

Araştırmada, sıçanlarda regl ve
menopoz dönemlerinde farklılık
olduğu, regl döneminde östrojen
ve progestrona bağlı olarak gast-
rik motilitenin değiştiği, midesel
hareketlilikte ve kilo alımında
etkin rol oynadığı saptanmıştır.
Sonuçta bu çalışma hemşirelere,
regl döneminde östrojen ve pro-
gestronun farklılık gösterdiği ve
gastrik semptomlar ile ilişkili
olduğunu göstermektedir. 

Bond ve diğ.
(1998)47

Stres anında, Tiro-
id hormonu ve öst-
rojenin mide hare-
ketleri ve irritabl
barsak sendromu-
na etkisini incele-
mek

Yetişkin sıçanların
yumurtalıkları çıka-
rılmış ve mide ger-
ginliğini giderici ka-
nül beyine yerleşti-
rilmiştir. Sıçanlara
östrojen, progestron
ve balmumu uygula-
narak hormonların
etkileri incelenmiş-
tir.

Araştırmada, östrojen yükseldiği
zaman barsak hareketinin azal-
dığı, yokluğunda hareketin arttı-
ğı, mensturasyonda barsak hare-
ketinin arttığı, stres anında östro-
jen ve progestronun motiliteyi
değiştirdiği saptanmıştır. Sonuç-
ta bu çalışma hemşirelere, ka-
dınlara mensturasyonda görülen
problemlere ilişkin mekanizma-
yı açıklaması ve baş etme yön-
temlerini öğretebilmesi açısın-
dan önemlidir. 

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın
Gereç ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve So-
nuç

Briones ve diğ.
(2000)48

Boyutsal
Öğrenme

Serebral iskemiyi
takiben fonksiyo-
nel, davranışsal ve
morfolojik kapasi-
teyi artırmada çev-
renin etkisini ince-
lemek

Wistor’un yetişkin
dişi sıçanları (n=38),
iskemi ve kontrol
grubuna ayrılarak
standart ve zengin-
leştirilmiş çevre ko-
şulları oluşturulmuş-
tur. Sıçanlar ameliyat
edilmiş ve damar tı-
kanıklığı oluşturula-
rak geçici iskemi
meydana gelmiştir. 

Araştırmada, zenginleştirilmiş
çevredeki sıçanlarda iskemi son-
rası nöron sayısı azaldığından ile-
tim yavaşlayarak dendritik
uzunluk azalmıştır. Bu sıçanların
öğrenme kapasitesinin standart
çevredekilere göre daha hızlı,
rota hatasının az olduğu ve erken
yüzdükleri saptanmıştır. Sonuçta
bu çalışma hemşirelere, kar-
diyak arrrestten hayata dön-
dürülen hastalarda oluşan trav-
matik beyin hasarında, nörolojik
bozulmaları düzeltmede zengin-
leştirilmiş çevrenin etkisini gös-
termektedir.



Holden ve
Therrien
(2000)49

Boyutsal
Öğrenme

Hipokampus (be-
yindeki beyaz çı-
kıntı) hasarı sonrası
alışkın olunan dav-
ranışların etkisini
incelemek

Hipokampus hasarı-
na bağlı olarak öğ-
renme ve hafıza üze-
rine etkiyi incelemek
için, 47 dişi Spra-
gue- Dawley sıçanla-
rı kullanılarak Morris
su testii uygulanmış-
tır.

Araştırmada, Morrisin su testi-
nin mekansal oryantasyon bo-
zukluğunu azalttığı, alışık olunan
davranışların öğrenme ve hafıza
üzerinde etkili olduğu anlaşıl-
mıştır. Sonuçta bu çalışma hem-
şirelere, Alzheimer hastalarının
tedavisinde öğrenmeyi artırıp ve
hafızayı güçlendirmek için alışık
olunan davranışların mekansal
oryantasyonu artırmada önemli
olduğunu göstermektedir.

Tkacs ve diğ.
(2000)50

Beslenme

Hipoglisemik kri-
zin oluşum meka-
nizmasını açıklama-
ya çalışmak İ n s ü -
linle hipoglisemi
oluşturulan sıçan-
larda, opioid mela-
nokortin ve nöro-
peptid Y’nin akut
hücre ölümündeki
etkisi incelenmiştir.

Yetişkin sıçanların
yumurtalıkları çıka-
rılmış ve mide ger-
ginliğini giderici ka-
nül beyine yerleşti-
rilmiştir. Sıçanlara
östrojen, progestron
ve balmumu uygula-
narak hormonların
etkileri incelenmiş-
tir.

Araştırma, hipogliseminin sem-
patoadrenal cevapları azaltma
özelliğine sahip olduğunu ortaya
koymuştur. Sonuçta bu çalışma,
hipogliseminin nasıl kontrol edi-
lebileceğini, hemşirelerin bil-
mesi ve hastaların eğitiminde
baş etme yöntemlerinin anlatıla-
bilmesi açısından önemlidir.

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın
Gereç ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve So-
nuç

Jarosz ve diğ.
(2001)35

Sıçanlarda aydın-
lık/karanlık döngü,
genetik obezite ve
termoregülatör et-
kiyi incelemek

Operasyonla şişman
doğan olgun 5 adet
diyabetli, 10 adet di-
yabete meyilli ve 5
adet Sprague-Daw-
ley sıçanı aydınlık/
karanlık döngü ve
belirli bir termoregü-
lasyonda değerlendi-
rilmiştir. 

Araştırmada, obez diyabetli sı-
çanlar, düşük termoregülasyon-
da doğan diyabete meyilli karde-
şiyle birlikte aydınlık karanlık
döngüye oryante edildikten son-
ra değişen termoregülasyonun
obezite gelişiminde etkili olduğu
saptanmıştır. Sonuçta bu çalışma
hemşirelere, sirkadiyen bozuklu-
ğun kendini şişman diyabetli bi-
reylerde 43 hafta öncesinden
göstermeye başladığını gösteren
mekanizmayı açıklamaktadır.

Lennie (1998)51 Vücut enerji duru-
mu ile anoreksiya
ve kilo kaybı ara-
sındaki ilişkiyi in-
celemek

Kiloları azaltılmış iki
grup erkek sıçana
normal besleme ve
rejim uygulanmış,
akut inflamasyon
oluşturmak için tere-
bentin yağı enjeksi-
yonuii uygulanmıştır.
Akut inflamasyon, gı-
da alımı ve vücut ağır-
lığı arasındaki ilişki
incelenmiştir.

Araştırma sonucunda, akut inf-
lamasyon doku içeriğinde azal-
maya neden olmuş, insülin ve
leptin gibi faktörler vücut ener-
jisini etkilemede majör rol oy-
nadığı saptanmıştır. Sonuçta bu
çalışma hemşirelere, protein-
enerji regülatörünün etkilerini
bilmesi ve anoreksiyalı hasta
eğitiminde baş etme yöntem-
lerini öğretebilmesi açısından
önemlidir.
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Page ve diğ.
(2001) 53

Stresin
Sonuçları

Farelerde postope-
ratif (ameliyat son-
rası) ağrının tümör
büyümesi üzerin-
deki etkisini ince-
lemek

Erkek ve dişi 4 aylık
Fischer fareleri 12
saatlik eşit koşullar-
da dört hafta boyun-
ca çevreye alıştırıl-
mış, ameliyat öncesi
dönemde 4 saat aç
bırakılarak indometa-
sin uygulanmış ve
cerrahi işlem gerçek-
leştirilmiştir. 

Araştırmada, intörlökin- 6 ve tü-
mör nekroze edici faktör _’nın
yiyecek alımını artırdığı, yüksek
dozlarda enjeksiyonun gastrik
boşalmayı azalttığı ve aşıyla
anoreksiya başlangıcının iyileş-
tiği öngörülmüştür. Sonuçta bu
çalışma hemşirelere, enfeksiyon
esnasında iştahı azalan hastaların
besin alımını iyileştirmek için
neler yapabileceklerini göster-
mektedir.

McCarthy
(2000)52

Tümör nekroze edi-
ci faktör α ve inter-
lökin6’nın iii aç bı-
rakılan farelerde be-
sin alımı ve gastrik
boşalma üzerindeki
etkisini incelemek

Sprague-Dawley er-
kek sıçanları yiyecek
ve su olmaksızın 3
gün aç bırakılarak
hasta edilmiş, aşıla-
nan ve aşılanmayan
sıçanlarda sitokiniv

aktivitesi ve gastrik
boşalmanın anorek-
siya üzerindeki etkisi
incelenmiştir.

Araştırma sonucunda, indometa-
zininv postoperatif tümör büyü-
me etkisini azalttığı ve farelerde
iyileşme sağladığı gözlenmiştir.
Epidural anestezi ve analjezik
tekniklerin sistem baskılanması-
nı azalttığı görülmüştür. Fentanil
ve morfin içeren opiadların cer-
rahi öncesi sistemik enjeksiyon
yapılarak ağrının epidural anes-
tezide azaltılabileceği ortaya
konmuştur. Sonuçta bu çalışma
hemşirelere, kanserli bireylerin
postoperatif bakımında ağrısı
olan bireylerde epidural anestezi
ile anesteziklerin uygulanabile-
ceğini gösterir.

Page ve Ben-
Eliyahu (1997)54

Sıçanlarda östrus
öncesi ve östrus
esnasında metastaz
artışı ve doğal öl-
dürücü hücre akti-
vitesini incelemek

Hayvanlara 5 saatlik
bir laparotomi ameli-
yatı sonucu tümör
hücresi enjekte edil-
miş ve 12 saatlik sü-
re ile tümöre karşın
doğal öldürücü hüc-
relerin etkinlikleri
incelenmiştir.

Araştırmada, doğal öldürücüle-
rin baskılanması sonucu hücre-
lerde metastaz oranı artmıştır.
Cinsiyet ve östrus fazının cerra-
hiye etkisi incelenmiş, eşey, öst-
rus ve ameliyatın doğal hücre öl-
dürücüler üzerinde etkisi olduğu
saptanmıştır. Sonuçta bu çalışma
hemşire araştırmacılara, doğal
hücre öldürücülerinin kanseri
kontrol altına almada önemli bir
etkisinin olduğunu göstermek-
tedir.

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın
Gereç ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve So-
nuç
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Sonuç
İnsanı daha iyiye ve güzele götürme uğraşı

sürdükçe bu deneyler sürdürülecektir. Hayvan de-
neyleri bir amaç değil araç olarak kullanılmaya
devam edecektir. Burada önemli olan, hayvanla-
rın insan yaşamı için hangi gerekçeyle, ne ölçüde,
nasıl, ne gibi sorumluluklarla araç olarak kullanıl-
dığıdır. Hayvanlar, bir yandan tedavilerde (hayvan
destekli) dokunma, sevme, şefkat ve arkadaşlık
gibi özellikleri ile insanlığa hizmet ederken; öte
yandan deney hayvanları şişmanlatılarak, kesile-
rek, aç bırakılarak, ameliyat edilerek ve sonuçta
çoğu hayvanın ölümü ile sonuçlanan araştırmalar
ile insanlığa hizmet etmektedirler.

Deney hayvanlarının kullanımı sırasında bu ne-
denle bazı kurallar geçerlidir. Yaşama saygı ilkesi
doğrultusunda bilimsel araştırmalarda kullanıla-
cak olan deney hayvanlarına kötü uygulamalar-
dan kaçınılmalıdır.14 Hayvanlara iyi ve uygun mu-
amele edilmesini, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet
çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını,
her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlama-
lıdır.13,14 Örneğin, uygun anestetik yöntemler ile
hayvanların duyacağı acı azaltılmalıdır. 

Yurt dışında hemşirelik alanında tamamlayıcı
tedavi ve laboratuvar deneylerinde hayvan araştır-
maları uygulanmasına rağmen, Türkiye’de hayvan
araştırmaları konusunda yapılan bir hemşirelik
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Kasper ve Xun
(2000)55

Beden
Mekaniği-
İskelet
Kas

Arka bacakta yük
kaldırmada titin
antikor yanıtının is-
kelet kas sistemine
etkisini incelemek

Olgun Wistor ve
Sprague-Dawley ye-
tişkin dişi sıçanları
rastgele deney ve
kontrol grubuna ayrı-
larak istedikleri kadar
besin verilmiş, hafta-
da 5 kez tartılmış, ar-
ka bacakları askıya
alınarak sadece ön
bacaklarıyla yiyecek
ve suya erişebilmele-
ri sağlanmıştır. Güç
analiziyle 14- 28 gün
boyunca kas lifleri
incelenmiştir. 

Araştırmada, 14 gün boyunca sı-
çanların arka ekstremite yük kal-
dırma düzeyinde değişiklik ol-
mamış, yavaş seğirme hareke-
tinde kayıp, hızlı seğirme hare-
ketinde artış görülmüş ve 28.
günde titin dansitesinin arttığı
gözlenmiştir. Titin lokalizasyo-
nunun arka ekstremitede yük
kaldırma esrasında değiştiği sap-
tanmıştır. Sonuçta bu çalışma
hemşirelere, kas iskelet hastalık-
larında mobilitenin yeniden sağ-
lanması, beden mekaniği, kasla-
rın zarar görmemesi için doğru
zamanda yapılacak egzersizin
önemini göstermektedir.

Araştırmacı ve
Yayın Yılı

Çalışma
Alanı

Araştırmanın
Amacı

Araştırmanın
Gereç ve Yöntemi

Araştırma Bulguları ve So-
nuç

*Yazarlar tarafından çeşitli araştırmalardan derlenerek oluşturulmuştur. 
i Morris su testi: Özellikle disoryante olan sıçanlarda yön bulmada kullanılan, bir kap içerisine yerleştirilen platform sayesinde yüz-
me zamanı, hedef noktaya varma ve sıçanların mekansal oryantasyonunu inceleyen bir ölçüm aracıdır.
ii Terebentin yağı enjeksiyonu: Sıçanlarda ciddi düzeyde demir eksikliğine neden olarak kilo kaybı oluşturur. 
iii Tümör nekroze edici faktör α ve interlökin-6: İltihap oluşturan maddelerin ortaya çıkışını geciktirdiği ve anoreksiyayı azalttığı
düşünülmektedir.
iv Sitokin: Enflamasyon ve bağışıklık reaksiyonlarında oluşturulurlar. Salınımları geçicidir. Hücrelerdeki reseptörlere bağlanarak hüc-
re çoğalmasını uyarırlar.
v İndometazin: İndometazin non-steroidal antienflamatuar grubu bir ilaç olup vücutta iltihap ve ağrıya neden olan hormonları azal-
tarak etki eder.



araştırması henüz mevcut değildir. Ülkemizde
hemşireliğin bilgi birikimi incelendiğinde araştır-
maların tanımlayıcı ve yarı deneysel çalışmalardan
oluştuğu görülmektedir. Tüm diğer sağlık disiplin-
lerinde olduğu gibi ilk kez yapılacak araştırmalar
doğrudan insanlar üzerinde yürütülmemektedir.
Hemşirelik alanında yürütülen araştırmalarda da
insanlarda denenmesi mümkün olmayan pek çok
girişim mevcuttur. İlaç araştırmalarında olduğu gi-
bi ilaç dışı klinik araştırmaların önemli bir bölü-
münde bu grişimlerin insan sağlığına zarar verebi-
leceği göz önünde bulundurularak öncelikle hay-
vanlar üzerinde denenmesi eğilimi mevcuttur. Ör-
neğin, yara iyileşmesinde uykusunun etkisi gibi. 

Mevzuat çerçevesinde (2004, 2006) belirlenen
kurallar (yaşama saygı ve insana yarar sağlama
gibi) doğrultusunda deney hayvanı kullanacak ki-
şilerin sertifikalandırılması söz konusudur.13,14

Araştırmacıların evrensel kabul görmüş olan de-
ğerlerin uygulanmasını sağlaması önemlidir. Bu
konuda çalışan araştırmacıların deneylerde hay-
van kullanımı için bir dizi hazırlık sürecinden geç-
mesi gerekmektedir. Maalesef, hemşireler ülke-
mizde henüz sertifikalandırılacak kişiler kapsa-
mında sayılmamaktadır. 

Gelişen çağla beraber hemşirelik biliminden
de beklentiler artmaktadır. Oysa hemşirelik araş-
tırmalarının bilinen bir yöntemi yeni bir alana uy-
gulamadan öteye gidemediği özeleştirisi yanlış
olmasa gerek. Eğer hemşireler gelecekte kanıta
dayalı hemşirelik uygulamaları için bilinen bir
yöntemi yeni bir alana uygulamadan farklı olarak
bilime yenilik getirmek istiyorlarsa hayvan araş-
tırmalarına sıcak bakmaları gerekebilir. Bu neden-
le hemşire araştırmacılar hayvan araştırmalarının
öneminin farkında olmalı, bu araştırmaları yapa-
bilecek bilgi ve beceri ile donatılmalı, mevzuata
uygun sertifikalandırılmalı ve etik kurullardan
izin alabilmelidir. Bu sertifikalandırılma sürecin-
de mevzuatın yapısal düzenlemesinde meslek ör-
gütlerinin çabaları kaçınılmazdır.
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