
literatür taramasında ise sadece 12 metastatik olgunun 
rapor edilm iştirM etastatik olgularda ortalama yaşam 
süreleri yaklaşık 8-10 ay olarak saptanmıştır '■*. Dev 
BCC Terde klasik tedavi yöntemi küçük BCC’lerde 
olduğu gibi cerrahi eksizyondur. Lezyonun boyutları ve 
geniş cerrahi sınır ile eksizy onu sonucu oluşan defekt 
alanı sıklıkla rekonstrüktif m etodlar yardımıyla 
onarılmaktadır ’A Ayrıca cerrahi tedaviye şüpheli 
olgularda en sık metastazın olduğu bölgesel lenf nodu 
disseksiyonlan eklenmektedir.

Olgumuzda lezyonun 10 yıldan beri varolması, 
boyutlarının 9x12 cm’e ulaşması ve hastanın ihmali gibi 
yüksek risk faktörleri sözkonusu olduğu halde hiçbir 
lokal invazyon ve metastaz bulgusu olmaması yönüyle 
tartışmaya değer bulunmuştur.

Sonuç olarak lezyonlarm baş-boyun gibi görünür 
yerlere oranla, gizlenebil en,örtül en yerlerde bulunması 
ve hastaların bu lezyonları gözardı etmesi sonucunda 
bu kadar büyük boyutlara erişebildiğini 
düşündürmektedir. Ayrıca bu hastalann sıklıkla ileri yaş 
grubunda bulunması ve bu yaş grubunda ek sağlık 
problemlerinin daha sık görülmesi göz önüne alındığında 
morbiditeyi arttırmamak için, metastaz oranının düşük

EDİTÖRE-MEKTUP

olması da hesaba katılarak, agresif cerrahi metodlardan 
kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.
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RAT TESPİT ETMEK İÇİN KOLAY BİR TEKNİK
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Hemen tüm deneysel hayvan modellerinde çalışılan 
hayvanın incitilmeden tespit edilmesi önem taşır. Bu 
nedenle bir çok değişik tip ve şekillerde ticari tespit 
kutulan üretilmiş \  yada pratik çözümler önerilmiştir2, 
Bu çalışmada da basit, tek kullanımlık, bedava ve kolay 
hazırlanabilen bir tespit kutusu modeli sunulmaktadır,

SUNUM
500 mİ lik plastik su şişesinin gövdesinde I cm 

çapında birkaç tane delik açılır, tabanı kesilerek dibi

açılır, kapağı çıkartılır ve masanın üzerine yatmlır (Şekil 
1). Rat masanın üzerinde kısmen serbestçe tutularak 
şişenin dibine doğru yaklaştırılır, ratlarm içgüdüsel 
davranışı gereği hayvan kolayca şişenin içine girer ve 
ağzında çıkmak için başım şişenin boyun kısmına doğru 
uzatır (Şekil 2). Hayvanın arkasından hafifçe itilerek 
şişenin içine iyice yerleşmesi sağlanır. Bu şekilde 
kımıldayamadan duran hayvanın istenilen bölgesine daha 
önce açılmış deliklerden kolaylıkla her türlü injeksiyon 
yapılabilir (Şekil 3).
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TARTIŞMA
Deneysel hayvan çalışmalarında kullanılmak üzere 

deney hayvanlarım tespit etmek için bir çok değişik tür, 
boyut ve şekilde ticari olarak üretilmiş kutu, kamara veya 
odacık m evcuttur. Bunlar arasında rat kuyruk 
damarından kan basıncını ölçmek için çentikli yada düz 
tabanlı modeller, alttan ısıtmalı kamara sistemleri, uyanık 
hayvanlarda solunum fonksiyonlarını ölçmek için contalı 
sistemler ve anestezi uygulamak için geliştirilmiş 
sistemler sayılabilir l>3. Bunların bir çoğu cam yada 
saydam plastik malzemeden imal edilmiştir. Üzerinde 
çalışılarak tasarlanm ış bu sistem ler gerçekten 
kullanışlıdır. Ancak her koşulda her an elde edilmesi 
mümkün olmayabilir. Ayrıca ucuz da olsalar bu 
sistemlerin bir maliyeti vardır.

Cam kavanozların kullanıldığı pratik çözüm 
önerisinde 2 ise intraperitoneal injeksiyon yapmak 
zordur, rat güvenli olarak tespit edilemez ve kullanım 
sonrasında temizlik gerektirir. Aslında bu amaçla 
kullanılan tüm ürünler ardışık kullanımlar arasında 
mutlaka temizlenmelidir, çünkü bir önceki hayvanın 
korku sırasında açığa çıkardığı kokunun sinmesi 
nedeniyle bir sonraki hayvan tespit kutusuna girmek 
istememektedir. Tek kullanımlık olan yöntemimizin bu 
nedenle de uygun olduğu görülmüştür.

Plastik su şişesinden basitçe keserek geliştirdiğimiz 
yöntemi Ondoloız Mayıs Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi 
Araştırma Laboratuarımızda düzenli olarak; her türlü 
intraperitoneal injeksiyonlar için, ağırlık ve vücut hacmi 
ölçümü gerektiren çalışmalarda, rat kuyruk veninden kan 
örneği almak için, vücut ısısını artırmak yada düşürmek 
gereken çalışmalarda hayvanı ısı yada soğuk kaynağına 
doğrudan temas ettirm eyen üstünlükleri den 
kullanmaktayız.

Yöntemin başlıca avantaj; güvenli, çabuk ve hayvanı 
travmatize etmeden ilaç uygulama olanağı sağlamasıdır. 
Dolayısıyla ether gibi bir indüksiyon anestezisine gerek 
kalmaz. Buda anestezinin oluşturacağı ek toksisiteyi 
azaltır3. Hayvanın her hangi bir injeksiyon amacıyla elle 
tutulması sırasında olası tırmalanma yada ısırılma 
tehlikesini ortadan kaldırır 4. Basit ve güvenli oluşu 
nedeniyle kemirgen fobisi olan araştırmacılar içinde 
kullanışlıdır. Üniversitemiz deneysel hayvan çalışmalan 
etik kumlu tarafından onaylanmıştır.

Sonuçta hemen her zaman sayısız miktarda elde 
edilebilen m alzemesi nedeniyle basit,, kolay 
hazırlanabilen ve tek kullanımlık olan yöntemimizin 
deneysel hayvan çalışm alarında kullanılm ası 
önerilmektedir.

Türk Plast Rekonstr Est Cer D erg (2004) Cilt;12, Sayı;2

Şekil 1: Rat içgüdüsel davranışı nedeniyle şişenin içine kolayca 
girmektedir.

Şekil 2: Rat şişenin içinde rahatça durmaktadır.

Şekil 3: Şişenin gövdesindeki deliklerden her türlü enjeksiyon 
koiayca yapılabilmektedir.
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