
1Ekim | Aralık 2017 www.tfd.org.tr

► Nöroinflamasyon Yolları: 
       Genel bir Bakış

► Ketamin Metaboliti S-Norketaminin Ampa             
      Reseptör Aktivasyonundan 
      Bağımsız Antidepresan Etkileri

TÜRK 
FARMAKOLOJİ 

DERNEĞİ Bülteni
1966
2016

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni Üç Ayda Bir Yayımlanır.        
Sayı:138   Ekim |Aralık 2017



2Ekim | Aralık 2017

Bültende yer almasını istediğiniz yazı ve haberleri 
bulten@tfd.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

www.tfd.org.tr/bulten 

İÇİNDEKİLERTFD Bülteni
Ekim | Aralık 2017
Sayı: 138

EDİTÖR
Prof. Dr. Ersin Yarış

EDİTÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut
Doç. Dr. Aslı F.  Ceylan

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay
Prof. Dr. Hakan Ergün
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu
Doç. Dr. Alper Okyar
Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu
Doç. Dr. Gülnur Sevin
Doç. Dr. Seyhan Şahan Fırat
Doç. Dr. Emre Hamurtekin
Doç. Dr. Tolga Aydos
Doç. Dr. Burak Cem Soner
Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel
Uzm. Dr. Kubilay Oransay
Dr. Zeliha Bayram
Yrd. Doç. Dr. Işıl Özakca
Doç. Dr. Rana Aslan

Teknik Düzenleme: 
MedPublish Yayıncılık | Fatma Ergüzeloğlu

3      Önsöz

12     Ketamin Metaboliti      
         S-Norketaminin Ampa Reseptör  
         Aktivasyonundan Bağımsız              
         Antidepresan Etkileri

4      Nöroinflamasyon Yolları: 
        Genel bir Bakış



3Ekim | Aralık 2017

Prof. Dr. Ersin Yarış
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Türk Farmakoloji Derneğinin saygıdeğer üyeleri,

Yaz tatili havasına girmeden son etkinliğimiz “Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu” oldu. Her 
zamanki gibi Ankara’daki üniversitelerin farmakoloji ana bilim dallarının ev sahipliğinde ve 
katkı veren hocalarımızın yoğun emeğiyle gerçekleşti. Eğitimde görev alan bütün öğretim 
üyelerine, ayrıca yönetim kurulu adına kursun programını, kurgusunu ve altyapısını hazırlayan 
Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Bilgen Başgut’a içten teşekkürlerimizi sunuyorum. 
 
“Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve 
temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak ve 
farmakoloji ana bilim dallarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla…” diye ifade edilen 
hedefe ulaşmak için her yaz başında düzenlediğimiz kursun dokuzuncusu bu yıl yine Ankara’da 
3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlendi. Merak edenler, gelecek yılların kursiyer 
adayları için yalnızca bu yılın değil geçmiş yılların programları da yenilenen web sitemizde yer 
almaktadır.

Bu yıl yönergemize göre katılımcı sayısının üst sınırı olan 7 arkadaşımız eğitim için bizlerle 
birlikte oldu. Farklı 7 üniversitenin tıp ve eczacılık fakültelerinde uzmanlık ya da doktora 
eğitimlerini sürdüren katılımcılar dileriz memnun ayrılmışlardır. Kursla ilgili anket hem 
katılımcılara hem de hocalarımıza geri bildirimlerini, öneri ve eleştirilerini öğrenmek amacıyla 
düzenlenerek gönderildi. Titizlikle ele alınacağından, değerlendirileceğinden emin olabilirsiniz. 
Önümüzdeki yıl yaz okulunun onuncu yılı olacak. Yalnızca bu yıldan elde edilen anket verileri 
değil geçmiş yılların birikimleri de dikkate alınarak onuncu yıla hazırlanmak durumundayız. 
Eğitime adını verdiğimiz sevgili Oğuz’a da borcumuzdur diye düşünüyoruz. Unutmayalım ki 
şu ana kadar 63 arkadaşımız bu eğitimi almış durumda. Onların da söyleyecek sözleri varsa 
zevkle dinleriz. 

Uzun mu kısa mı diye tartışmaya gerek yok! Bir yaz tatili sizleri bekliyor. Bizi de bekliyor 
demeyi isterdik ama biz 24. Ulusal Farmakoloji Kongresinin hazırlıkları için yönetim kurulu 
ve kongre sekreteryası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sizler için – bilimsel ve sosyal anlamda 
- en iyisine hazırlanıyoruz. Ülkemizin genel yerel sorunlarından, uluslararası düzeyde yaşanan 
bazı diplomatik/politik olaylardan etkilenmediğimizi söylersek doğru olmaz. Ama aşmak için 
her yolu, yöntemi deniyoruz; her türlü ilişkiyi zorluyoruz. “Sahne!” diyeceğimiz andan itibaren 
ne denli başarabildiğimizi görecek, değerlendirebileceksiniz. Mahçup olmamak için ciddi çaba 
harcıyoruz.

Tatil bitince sizleri 17-20 Ekim tarihleri arasında Trabzon’a dinlenmiş biçimde bekliyoruz. 
Kongre için Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü proje ortağımız oldu. Üniversitenin Prof. 
Dr. Osman Turan Kongre Mekezinden, Sahil Tesisleri ve Koru Tesislerinden yararlanacağız. 
Döviz kurlarının ciddi biçimde yükselmeye başladığı bu günlerde önemli bir avantajımız 
olacağını düşünüyoruz bu ortaklığın. Merak etmeyin profesyonel bir hizmet alacağız.

Herkese iyi tatiller! Trabzon’da görüşmek üzere yönetim kurulu ve kongre sekreteryası adına 
sevgi ve saygılar sunuyorum.

       
       

 ÖNSÖZ
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Çeviren ve özetleyen
Arş. Gör. Demet Sinem GÜDEN, 
Doç. Dr. Seyhan ŞAHAN FIRAT

ÖZET
Etkinleşmiş mikrogliya hücreleri santral sinir 
sisteminde ortaya çıkan immün ve inflamatuvar 
yanıtların oluşumunda ve nörodejeneratif hastalıkların 
patojenezinde önemli rol oynamaktadır. Birçok pro-
apopitotik sinyal yolu nöroinflamasyon sırasında 
üretilen sinyal molekülleri tarafından düzenlenmektedir. 
Gliyal hücrelerde bir transkripsiyon faktörü olan NF-
κB, birçok nörodejeneratif hastalık patojenezine katkıda 
bulunan inflamatuvar süreçlerin başlatılmasında ve 
düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Bu derlemede en 
önemli nöroinflamatuvar mediyatörler ve onların yer 
aldığı sinyal yolları tartışılmıştır. Sitokin üretiminin 
azaltılması ve mikrogliyal inflamatuvar yanıtın 
kontrol edilebilmesi nöroinflamatuvar sinyal yollarını 
anlamamıza katkı sağlayacak olup, bu sinyal yollarının 
aydınlatılması ile inflamatuvar komponente sahip 
nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik terapötik 
stratejilerin geliştirilebileceği düşünülmektedir.

GİRİŞ
İnflamasyon zedelenme, enfeksiyon ve travmaya 
karşı yanıtta anahtar biyolojik süreç olarak 
adlandırılmakta olup bu süreçte hücreler veya dokular 
zarara uğramaktadır. Başarılı bir inflamatuvar yanıt 
mekanizması patojenlerle savaşarak onların vücuttan 
elimine edilmesini sağlamakta, yara iyileşmesi ve 
anjiojenezi başlatmaktadır [1]. Akut ve kronik beyin 
zedelenmesi sonucunda beyinde gelişebilen inflamasyon 
negatif katkı sağlayan bir faktör olarak düşünülmektedir 
[2,3]. Beyindeki nöronlar ise nöroprotektif özellikleri 
yardımıyla nörotrofik faktörlerin, sitokinlerin ve 
proteazların salıverilmesini düzenleyerek ve hücresel 
artıkları temizleyerek inflamasyonun negatif yönüyle 
savaşmaktadır. Zedelenme sonrası iyileşme sürecindeki 
beyinde inflamasyonun negatif etkilerinin yanısıra 
yararlı ve gerekli etkileri de bulunmaktadır. Bu çerçevede 
inflamasyon bir dizi karışık lokal immün yanıt olarak 
görülmektedir [2]. Beyin ile ilgili bozukluklarda gelişen 
inflamasyonun korucuyu mu zedelenmeyi tetikleyici mi 
olup olmadığını anlayabilmek çok önemlidir [3].

Nöroinflamasyon nöronlar, mikrogliyalar gibi santral 
sinir sisteminde tüm hücreler tarafından verilen güçlü bir 
yanıttır. Genetik yapı, çevresel faktörler, yaş ve geçmiş 
deneyimler gibi birçok faktör birleşerek mikrogliyal 
etkinliği sağlamakta ve kompleks nöroinflamatuvar 
sinyalleri etkinleştirmektedir [5,6]. Örneğin, Gram-
negatif bakterinin hücre dışında bulunan bir endotoksin 
olan lipopolisakkarit (lipopolysaccaride; LPS), sistemik 
inflamatuvar yanıt sendromunu toll-like (TLR) reseptör 
sinyali aracılığıyla oluşturmaktadır [7]. Mikrogliya 
yüzeyindeki TLR4 reseptörüne bağlanan LPS; 
fosfoinozitid-3-kinaz/protein kinaz B (phosphoinositide 
3-kinase/protein kinase B; PI3K/AKT), mitojen ile-
etkinleşen protein kinaz (mitogen-activated protein 
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kinase; MAPK) ve rapamisinin memelilerdeki hedefi 
(mammalian target of rapamycin; mTOR) gibi sinyal 
transdüksiyon yollarını etkinleştirmekte ve sonuçta 
NF-κB, etkinliğine öncülük etmektedir. NF-κB'nin 
etkinleşmesi proinflamatuvar sitokinlerin, kemokinlerin 
üretimi dışında indüklenebilir nitrik oksit sentaz 
(inducible nitric oxide synthase; iNOS) ve siklooksijenaz 
(cyclooxygenase; COX-2) gibi indüklenebilir enzimlerin 
etkinleşmesine aracılık ederek nöroinflamasyona neden 
olmaktadır [8,9]. Bu yüzden κB’nin etkinleşmesi 
sonucunda immün sistemin bilgiyi nasıl işlediğini ve 
patojenlerin algılanma sürecindeki olayları anlamak 
kritik önem taşır [10]. Nöroinflamasyon; Multipl Skleroz 
(MS), Alzheimer Hastalığı (AH), Parkinson Hastalığı 
(PH) narkolepsi ve otizm gibi birçok nörodejenaratif 
hastalıkta önemli rol oynamaktadır [1].

Mikrogliya ve Nöroinflamasyon 
Mikrogliyalar yerleşik beyin makrofajları olup, 
organizmanın savunulması ve doku tamirinde kritik 
rol oynamaktadır. Beyinde gelişen inflamasyon ve 
inflamatuvar nörodejeneratif hastalıklarda anahtar 
hücrelerdir [11]. Nöroinflamasyonun ilk göstergesi 
mikrogliyal etkinliktir [6]. Patojenler, doku zedelenmesi, 
anormal uyarılar, nörotoksinler, enfeksiyon veya 
herhangi bir zedelenme varlığında mikrogliyalar 
etkinleşmektedir. Bu durumda, mikrogliyalar fagositoz 
veya apopitotik faktörler aracılığıyla diğer sağlıklı 
nöronlara saldırabilmektedir [9].

Etkinleştikten sonra mikrogliyalar yuvarlanır, çoğalır, 
göç eder, fagositoz yapar, T-hücrelerine antijen sunar, 
birçok oksidan madde salıverilmesinde rol oynar. Ayrıca 
iNOS, IL-1β ve tümör nekrozlaştırıcı faktör (tumor 
necrosis factor; TNF-α) gibi proinflamatuvar sitokinler, 
COX-1, COX-2, reaktif oksijen türleri (ROT), nöronal 
işlev bozukluğu ve hücre ölümüne yol açan potansiyel 
nörotoksik bileşikleri içeren çok çeşitli gen ve proteinleri 
etkinleştirir (Şekil 1) [9]. Kronik nöroinflamasyon 
döneminde bu hücreler uzun süre etkin durumda kalarak 
ve salıverilen sitokinler ve nörotoksik moleküller ile uzun-

dönem nörodejenerasyona katkı sağlar [7]. Mikrogliyal 
etkinlik sonucu oluşumu artan proinflamatuvar 
mediyatörlerin inhibisyonu nörodejeneratif hastalıkların 
ilerlemesini yavaşlatmada etkin bir terapötik yaklaşım 
olarak düşünülmektedir [12].

Etkinleşmiş mikrogliyalar nöronları öldürebilir 
(nörodejeneratif rol). Bununla birlikte patojenleri de 
öldürebilir veya uzaklaştırabilir (nöroprotektif rol) [6]. 
Zedeleyici ve/veya proinflamatuvar hücre içi bileşenlerin 
salıverilmesi ölü ve ölmekte olan nöronların mikrogliyal 
fagositoza uğraması aracılığı ile önlenebilmektedir [13]. 
Beyindeki protein yıkımının dengesinin korunması 
ve nörodejenerasyon gelişiminin önlenmesi için etkin 
bir fagositoz süreci ile anormal ve aşırı proteinin 
klirensi önem taşır. Birçok pro-apopitotik sinyal yolu 
nöroinflamasyon gelişimi sırasında üretimi aşırı artan 
sinyal molekülleri aracılığıyla düzenlenmektedir ki, 
bu durum, nöroinflamasyonun nöronal apopitozu ve 
mikrogliyal etkinliği direkt etkilediğini göstermektedir 
[2].

NF-κB Keşfi ve Yapısı
David Baltimore (1986), B hücrelerindeki 
immünglobulin-kappa-hafif-zincir-çoğaltıcıdaki KB 
bölgesine bağlanan NF-KB’yi, B-lenfosit-hücre-spesifik 
pleiotropik transkripsiyon faktörü olarak ilk keşfeden 
kişidir [14]. İlk kez NF-KB veya NF-KB çoğaltıcıya 
bağlanan protein olarak tanımlanmış olup, günümüzde 
tüm hücre tiplerinde etkinliği indüklenebilmektedir [15]. 
NF-KB proteinleri bir sinyal yolunun parçası olup hücre 
dışında başlayan bu sinyal yolu çekirdekte sonlanmaktadır 
[16]. Proinflamatuvar sitokinler ve kemokinler eksprese 
edildiği zaman farklı doku bölgelerine taşınmakta ve 
dokuda zedelenmeye neden olarak işlevsel ve yapısal 
değişikliklere yol açmaktadır [17].

Tüm ökaryotik hücrelerde enfeksiyonları, inflamatuvar 
sitokinleri ve stres durumlarını içeren hücre dışı 
sinyallerin önemine göre NF-KB etkinleşebilmektedir. 
NF-KB, inflamasyon, apopitoz, bağışıklık, hücre yaşamı 
ve kanseri içeren pek çok süreci kontrol eden ve immün 
ve inflamatuvar yanıtta rol alan genlerin indüklenebilir 
formlarının ekspresyonunu düzenlemektedir [17,18]. 
Dahası etkinleşen NF-κB nöronlarda plastisite ve 
hayatta kalmayı teşvik etmektedir. Diğer taraftan gliyal 
hücrelerde etkinleşen NF-κB nörodejeneratif özellikteki 
inflamatuvar süreçlerde başlıca rol almaktadır [19].

Yapısal homologlardan oluşan NF-κB, memelilerde NF-
κB1 (p50), NF-κB2 (p52), RelA (p65), RelB ve c-Rel 
proteinlerinden oluşmaktadır. Bu proteinlerin tümü Rel 
homology domain (RHD) olarak adlandırılan DNA-
bağlayıcı ve dimerleşen etki alanı içermektedir. RHD, 
DNA’ya bağlanma, dimerleşme, nükleer translokasyon 
ve inhibitör κB (inhibitory κB; INF-κB) proteinleriyle 
etkileşmeden sorumludur [18]. İmmün hücrelerde NF-
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KB genellikle p65/p65 homodimer veya p65 (RelA) ve 
p50 içeren heteromerik kompleks biçiminde bulunur 
[20]. Bileşenlerden p65 temel trans-etkinleştirici bölge 
içermekte olup transkripsiyon işlevinden sorumludur 
[21]. En bilindik NF-κB , yapısında DNA-bağlayıcı 
altbirim p50 ve bir transkripsiyon aktivatörü p65 içerir 
[17]. NF-κB proteinleri κB bölgeleri olarak adlandırılan 
DNA üzerindeki spesifik dizilere bağlanmaktadır. 
Özelleşmiş dimerler ise ilgili κB bölgelerinin 
bütününe karşı farklı eğilimde olabilmektedir. 
Tüm hücrelerde p50-RelA aynıdır. Farklı NF-κB 
dimerlerinin etkinliği sitoplazmada etkisiz formda 
bulunan komplekslerle inhibitör proteinlerin etkileşimi 
tarafından düzenlenmektedir [18]. Bu inhibitörler p105, 
p100 ve IKB α, β, γ veNF-κB ile etkileşen proteinleri 
içermektedir [17].

Nöroinflamasyon Sinyal Yolunda NF-κB Etkinleşmesi
Doğal bağışıklık sistemi ve inflamatuvar yanıtta TLR’ler 
önemli sinyal transdüksiyon membran proteinleridir. 
Patojenlere karşı savunmada ilk sırayı alan TLR’lerin 
etkinleşmesi ile savaşılan patojenler öldürülür veya 
vücuttan uzaklaştırılır. TLR’ler yapılarında yüksek 
oranda korunmuş bölgeler içermekle birlikte bu 
bölgelere ligandları ve ko-reseptörleri bağlanmaktadır. 
TLR’ler inflamatuvar süreci başlatmak için spesifik 
ligandları tanıyarak mikrogliyal fagositoz, sitokin 
salıverilmesi ve adaptif immün yanıt için gerekli 
yardımcı uyarıcı moleküllerinin salıverilmesi gibi 
olayları tetikleyerek NF-κB gibi sinyal moleküllerini 
etkinleştirir. Mikrogliyalarda bu hücreleri etkinleştiren 
ve nöroinflamatuvar yanıtı başlatan çeşitli TLR’ler 
eksprese edilmektedir [7]. TLR’ler spesifik patojeni 
tanımada rol oynayan hücre dışı lösince zengin tekrar 
(LRR) bölgeleri ve sitoplazmik bölgede sinyal yolunda 
rol alan Toll/IL-1 reseptör (TIR) bölgeleri içermektedir 
(Şekil 2). Bir adaptör protein olan miyeloit farklılaştırıcı 
faktör 88 (MyD88) TIR bölgeleri aracılığıyla TLR’lere 
bağlanarak birçok sinyal transdüksiyon yolunu ve NF-
κB’yi etkinleştirerek inflamasyona neden olmaktadır. 
TLR3 dışında tüm TLR’ler MyD88 tarafından 
etkinleştirilir. MyD88 sinyal yolu santral sinir sistemi 
enfeksiyonlarına ve sonuçta astrosit etkinliğine yol 
açmaktadır. MyD88 ayrıca optik sinir zedelenmesi, PH 
ve AH’ya neden olmaktadır [22,23]. Nöroinflamatuvar 
hastalıkların farmakolojik tedavi yaklaşımında TLR4/
MyD88/NF-κB sinyal yolu yararlı bir terapötik hedef 
olabilir [24].

NF-κB etkinliğinin düzenlenmesi, inhibitör bir molekül 
olan IκB-α ile ilişkili olarak nükleer translokasyonuna 
bağlıdır. IκB inhibitör ailesi ile etkileşimi nedeniyle 
sitoplazmada pasif formda bulunan ve inhibitör 
IκB proteinlerinin ayrılması ile etkinleşen NF-κB 
dimerleri çekirdeğe transloke olmaktadır. TNF-α, IL-
1β gibi uyarılarla bu sinyal yolu etkinleşmektedir. 
Hücre içi kinaz sinyal yolunda üçlü IKK kompleksi 

(IKK-α ve IKKβ katalitik altbirimleri ve düzenleyici 
IKKγ veya NF-κB essential modifier albirimi) IκB-α 
fosforilasyonunu indüklemekte ve sonuçta inhibitör 
protein ubikutinlenmekte ve proteazom tarafından 
yıkılmaktadır. IκB ve NF-κB arasındaki bu etkileşim 
bozulunca sitoplazmadan çekirdeğe p65/RelA’nın 
translokasyonu ile spesifik başlatıcı genlere bağlanan 
NF-κB çeşitli hücresel genlerin ekspresyonunu 
etkinleştirmektedir [17,21] IκB’nin yıkılmasına 
bağlı NF-κB etkinliği IKK tarafından temel ve temel 
olmayan yollarla düzenlenmektedir. Ubikutin, NF-κB 
etkinliğinde 3 basamakta yer almaktadır: 1) IκB’nin 
yıkılması 2) NF-κB öncül maddelerinin oluşum süreci 
3) IKK’nın etkinleşmesi. Ubikutinasyon, 3 enzimatik 
basamak ile katalizlenen geri dönüşümlü kovalent bir 
modifikasyondur [15].

Proinflamatuvar Sitokinler ve Nöroinflamasyon 
Sinyal Yolu
Aynı hücrede bir sitokin, işlevinin ne olduğuna bağlı 
olarak proliferasyon, hücre ölümü ve yaşamı gibi 
paradoksal etkiler açığa çıkarabilmektedir. Bu tür 
etkileri aracılığıyla sitokinler zedelenmeye katkı 
sağlayan lökositlerin beyin parenkimasına invazyonuna 
öncülük etmektedir [25]. Doğal immün sistemde yer alan 
mikrogliyaların işlevleri, TNF-α sinyali ve bu sinyalin 
inflamasyon ve apopitozda düzenlenmesiyle ilişkilidir. 
Hipokampal nöronların apopitoz evresinin TNF-α 
mRNA düzeyleriyle ilişkili olduğu bilinmekle birlikte 
apopitotik sinyal yolunun etkinleşmesinde TNF-α 
düzeyleri için bir eşik değer gerekli olabilir [7,26]. 
Nöron ölümlerinden önce TNF-α ve IL-1β düzeylerinin 
artığı gözlenmiştir. Başlangıçta inflamasyonun gelişimi 
TNF-α ve IL-1β gibi proinflamatuvar sitokinlerin 
yanısıra adezyon molekülllerinin salıverilmesiyle 
ortaya çıkmaktadır. Hastalığın hızlandırılmasında 
ve inflamasyonun gelişmesinde TNF-α ve IL-1β 
tamamlayıcı rol oynamaktadır [7]. Bu sitokinler kan-
beyin bariyerinin bozulmasına, adezyon molekül 
ekspresyonunun up-regülasyonuna ve NO gibi 
toksik maddelerin difüzyonunun uyarılmasına neden 
olabilmektedir [27]. AH ve PH gibi kronik nörodejenaratif 
hastalıkların ilerlemesinde olduğu kadar inme, iskemi 
ve beyin zedelenmesini içeren akut nöroinflamatuvar 
durumlarda IL-1β reseptörleri aracılığıyla önemli rol 
oynamaktadır [28]. TNF-α, hücre içi death domain’i 
belirleyen bir homolog sitoplazmik sekans içeren 



reseptörleri aracılığıyla apopitozu uyarabilen çok güçlü 
bir inflamatuvar sitokindir (Şekil 3). TNFR1 etkinliği 
nöronlarda kazpaz-3 aracılıklı hızlı apopitoza neden 
olmaktadır. AP-1, NF-κB ve kaspazlar gibi nöronal 
ölüme neden olan sinyal kompleksleri apopitozda rol 
oynamaktadır [3, 29].

ROT ve Nöroinflamasyon Sinyal Yolu
İnflamasyon, oksidatif stres ve DNA zedelenmesini 
uyararak makrofajlar ve mikrogliyalar aracılığıyla 
aşırı reaktif oksijen türlerinin (ROT) üretimine neden 
olmaktadır. Oksidatif stresin zedelediği hücreler 
mikrogliyaların yaşlanmasını destekleyen inflamatuvar 
mediyatörlerin üretimini artırmaktadır [30]. Sinyal 
transdüksiyon süreçlerinde ROT, hücre dışı uyarılara 
yanıt olarak ortaklanmamış elektron taşıma yeteneğine 
sahip güçlü, difüze olabilen kimyasal atom veya 
moleküllerdir.  Biyolojik makromoleküller üzerinde 
direk toksik etkileri olan ROT’lar inflamatuvar sinyal 
yolunu düzenleyen birçok geni uyararak inflamatuvar 
yanıtı tetikleyebilmektedir. Akut, kronik inflamatuvar 
hastalıklar ve yaşlanma süreçleri aşırı ROT üretimi 
sağlayan ana nedenlerdir. Nöronal dokuların eksitatör 
aminoasitler ve nörotransmiterler gibi kendilerine 
özel oksidatif stres kaynakları bulunmaktadır. Bu 
aminoasitlerin veya nörotransmiterlerin metabolizması 
ROT üretimine neden olmaktadır [31].

Mitokondride oksijenin dokular için enerji kaynağı olarak 
kullanılması oksidatif stres için kaynak oluşturmaktadır. 
Mitokondriyal işlev bozukluğu ve doku zedelenmesine 
neden olan ROT’lar mitokondrideki elektron taşıma 
zincirinden sızan önemli oksidatif stres kaynaklarıdır.
Redoks-duyarlı faktör NF-κB sinyal yolu, oksidatif 
streste gelişen mitokondriyal işlev bozukluğuna bağlı 
olarak etkinleşebilmektedir. Mitokondriyal işlev 
bozukluğu AH, PH Huntington hastalığı (HD, HH), 
alkol kullanımına bağlı demans ve beyin iskemi/
reperfüzyon zedelenmeleri gibi birçok nörodejenaratif 
hastalık tipinde yaygın olarak görülmektedir.  Birçok 
metabolik ve nörodejeneratif hastalığın tedavisinde 
veya önlenmesinde mitokondriyal işlevin normale 
döndürülmesi hedeflenmektedir. Mitokondri hedefli 
antioksidan tedaviler sistemik inflamasyonu ve 

nöroinflamasyonu azaltmaktadır [32,33].     

Nitrik Oksit ve Nöroinflamasyon Sinyal Yolu  
Serbest radikal niteliğinde bir gaz molekülü olan NO, 
immün ve sinir sistemini düzenlemektedir. NO sentaz 
(NOS)‘un 3 izoformu vardır: NO üretiminden sorumlu 
nöronal nitrik oksit sentaz  (nNOS), endoteliyal NOS 
(eNOS) ve indüklenebilir NOS (iNOS). iNOS, normal 
fizyolojik koşullarda beyinde rolü olmasa da patolojik 
durumlarda önem kazanmaktadır [34]. Patolojik 
durumlarda iNOS önemli bir enzim olup mikrogliyalarda 
eksprese edilen bu enzimin varlığı AH hastalarında 
gelişen plaklarda tespit edilmiştir. LPS, IFN-γ, TNF-α ve 
IL-1β gibi uyarılar iNOS ekspresyonunu uyarmaktadır 
[35]. L-arjinini L-sitruline dönüştüren iNOS enzimi 
tarafından sentezlenen NO, nöronal apopitozu da 
etkilemektedir [7,36]. NO düzeylerindeki artma 
birçok proteinin nitrasyonunu tetikleyerek AH, PH, 
Huntington ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) gibi 
nörodejenaratif hastalıkları bulunan kişilerin nöronal 
dokularında bu proteinlerin üretimine neden olmaktadır. 
Nörotoksik maddelere maruz kalındıktan sonra veya 
patolojik koşullar altında süperoksit anyon miktarı ve 
NO üretimi arttığında beyinde nitrozatif /oksidatif stres 
gelişebilmektedir. NO ve süperoksit anyonların bir arada 
oluşu nöronal hücre ölümünü içine alan daha sitotoksik 
maddelerin üretilmesine neden olabilmektedir [33]. 

iNOS uyarılmasına öncülük eden ROT üretimi gliyal ve 
endoteliyal hücrelerde NO üretimini artırmaktadır. Aşırı 
miktarda üretilen NO, nörodejeneratif hastalıklar gibi 
inflamatuvar hastalıklara neden olmaktadır [35]. NO ve 
ROT düşük konsantrasyonlarda hücre proliferasyonunu 
düzenleyen sinyal molekülleridir. Ayrıca bu moleküller 
yüksek konsantrasyonlarda kilit sitotoksik moleküllerdir.

Siklooksijenazlar ve Nöroinflamasyon Sinyal Yolu  
Siklooksijenazların (COX) iki formu olan COX-
1, COX-2 ve prostaglandin H sentezi farklı genler 
tarafından kodlanmakta ve inflamatuvar işlevlere 
aracılık etmektedir [7,37]. COX-1 ve COX-2 sinyal 
yollarının nöroinflamasyon ve nörodejenerasyonla 
ilişkisi bulunmaktadır. Bu iki izoformun normal 
fizyolojik ve patolojik koşullarda farklı rolleri 
bulunmakla birlikte aynı reaksiyonu katalize ederek 
araşidonik asidin oksijenlenmesiyle prostaglandin 
(PG) G2, peroksit reaksiyonuyla PGH2 üretilmektedir 
[7,38]. PGH2 ise bir nöroinflamatuvar mediyatör olan 
PGE2’ye dönüştürülmektedir [37]. COX-1 sinyal 
yolunun etkinliği proinflamatuvar özellikte olup 
nöroinflamasyona yol açmaktadır [7]. Beyindeki bir 
grup makrofajların LPS tarafından uyarılması COX-
1 ekspresyonunda up-regülasyona yol açtığı için beyin 
ve bağışıklık sistemi arasındaki iletişimde COX-1’in 
önemli rol oynadığı düşünülmüştür. TNF-α veya LPS 
ile oluşturulan nöroinflamasyonun neden olduğu kan-
beyin bariyerindeki bozulma COX-1 inhibisyonu ile 
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azaltılmıştır.  Nöroinflamasyon ve nörodejenarasyon 
süreçlerinde COX-1 önemli rol oynamaktadır. COX-
2, hücre ve uyarı tipine göre değişen nörotoksik ve 
antiinflamatuvar olaylara aracılık etmektedir [37]. 
Temelde nöronlarda COX-2 ekspresyonu gerçekleşmekte 
olup sinaptik işlev ve hafızanın şekillenmesinden 
sorumludur. Nörodejenaratif hastalıklarda COX-
2’nin aşırı ekspresyonu nöronal zedelenmeye neden 
olmaktadır. Nöroinflamasyonda COX-1’in COX-2’ye 
göre daha kritik rolünün olması mikrogliyalardaki 
ekspresyonuyla ilişkilidir. Sitokin sinyalleri de bu sinyal 
yollarıyla etkileşmektedir [7,39].

Nöroinflamasyon Sinyal Yolunda PI3K/Akt/mTOR 
Sinyal Yolu

Mikrogliyal etkinlik MAPK ailesi ve PI3K/Akt sinyal 
yolu gibi çeşitli hücre içi sinyal yollarını uyarmaktadır 
[40]. PI3K/Akt yolunun inflamatuvar yanıtı, hücresel 
etkinliği ve apopitozu düzenlediği bilinmektedir. PI3K 
etkinleşmesi NF-κB translokasyonuna öncülük eden 
sinyal yolunu tetiklemektedir. PI3K ailesi 3 sınıftan 
oluşan lipit kinazlardır. Protein kinaz B olarak da bilinen 
Akt etkinleştiğinde birçok hedef molekülü ve PI3K 
sinyal yolunu etkinleştirmektedir [41].

Rapamisinin hedef molekülü olan mTOR, PI3K kinaz 
ailesine ait bir serin/treonin kinaz enzimidir. PI3K’ın 
etkinleşmesi Akt’yi, Akt mTOR’u etkinleştirmektedir. 
mTOR’un fosforilasyonu mikrogliyaları 
etkinleştirmektedir. mTOR sinyal yolunun NF-κB 
etkinliği ve inflamasyonun düzenlenmesinde önemli 
rolü vardır. Etkinleşen mTOR, NF-κB etkinliğini 
artırarak iNOS ve COX-2 gibi inflamatuvar enzimlerin 
ekspresyonunu düzenlemektedir [42]. 

Nöroinflamasyonda MAPK Sinyal Yolu
Mikrogliyaların etkinliği MAPK ailesini uyarmaktadır. 
p38 MAPK ve stres ile etkinleştirilen protein kinazlar 
(stress-activated protein kinases/Jun amino-terminal 
kinases; SAPK/JNK) aileleleri MAPK enzim ailesinden 
olup stres ve inflamasyon ile etkinleşmektedir. Birçok 
kritik sinyal transdüksiyon kaskadını başlatabilen LPS 
ile etkinleştirilen MAPK ailesi sırasıyla inflamatuvar 
mediyatör zincirini etkinleştirmektedir [9,43,44]. 
p38 MAPK, LPS ile uyarılan mikrogliyalarda iNOS 
ve COX-2 gibi enzimlerin ekspresyonunda artışa 
ve proinflamatuvar mediyatörlerin üretimine neden 
olmaktadır [45,46]. SAPK/JNK, MAPK ailesinden 
olup çevresel stres faktörleri ve inflamatuvar sitokinler 
tarafından etkinleştirilmektedir. Bu ailenin c-Jun’u 
fosforile ederek ve AP-1 gibi çeşitli traskripsiyon 
faktörlerinin etkinliğini düzenleyerek COX-2 ve iNOS 
enzimlerinin ekspresyonunu artırdığı gösterilmiştir. 
Özetle, LPS ile indüklenen nöroinflamasyon sırasında 
etkinleşen mikrogliyalarda p38 MAPK, Akt ve mTOR 
sinyal yolları önemli rol oynamaktadır (Şekil 4).

Nöroinflamatuvar Hastalıklar
AH, PH, MS, stres, depresyon ve şizofreni gibi 
psikiyatrik hastalıklar ile birlikte hipertansiyon, obezite 
ve tip 2 diyabet gibi metabolik sendromların içinde yer 
aldığı nörodejenaratif hastalıkların patolojisinde anormal 
mikrogliyal etkinlik yer almaktadır [28] (Şekil 5). 
Nöroinflamasyonun hücresel ve moleküler mekanizmaları 
yaşlanmada olduğu gibidir [47]. Mikrogliyaların 
yaşlanması beynin yaşlanmasını hızlandırmakta böylece 
AH hastalığı ve yaşlılıkta bilişsel işlevlerin bozulmasına 
aracılık etmektedir [30]. Nörodejeneratif hastalıklar, 
menenjit ve beyin travması patojenezine beyinde gelişen 
inflamasyonun katkısı gösterilmiştir [7]. Kronik sistemik 
inflamasyon özellikle orta yaşta  mikrogliyal yaşlanmayı 
tetiklemektedir. Bazı besinler bu nedenle mikrogliyal 
yaşlanmayı tersine çevirerek veya önleyerek beynin 
yaşlanmasını geciktirmede yararlı olabilmektedir [30]. 
Nörodejeneratif hastalıkların ilerleyişinde rolü olan 
nöronlarda anlamlı kayıp olmadan önce de inflamatuvar 
yanıtların başladığı nöropatolojik ve nöroradyolojik 
çalışmalarda gösterilmiştir [48]. 

AH, bilişsel ve işlevsel yeteneklerin ilerleyici derecede 
azalmasıyla karakterize, nörodejeneratif bir hastalıktır 
[23,33]. Hastalığın ilerlemesi kolinerjik nöronlarda 
dejenerasyon ve amiloit beta plaklarının oluşumu 
ile ilişkilendirilmektedir [49]. Nöronal hücreler 
dejenerasyona uğramakta ve sonuçta tüm beyin 
büzülerek küçülmektedir. Bu yüzden beyin dokusunda 
sinir hüceleri azalmakla birlikte mitokondriyal işlev 
bozulmakta ve sinaptik bağlantılar kaybolmaktadır. 
AH’ya sahip hastalarının beyinlerindeki zedelenmiş 
nöronlarda oksidatif stres gelişimi mitokondriyal işlev 
bozukluğunun ana nedenidir [33]. Mikrogliyalarda 
mitokondriyal kaynaklı oksidatif stres aşırı ROT 
üretimine neden olmakta, böylece redoks dengesi 
bozularak proinflamatuvar gen transkripsiyonu 
uyarılmakta ve sonuçta IL-1β, IL-6 ve TNF-α gibi 
sitokinler salıverilmektedir. AH’ya sahip hastalarda 
proteinlerin oksidatif modifikasyona uğradığı, DNA/
RNA’da oksidatif zedelenme geliştiği ve yüksek 
düzeyde DNA kırıkları olduğu gözlenmiştir. Etkinleşmiş 
mikrogliya-aracılıklı nöroinflamasyon AH patojenezi ile 



yakından ilişkilidir, çünkü nöroinflamasyonu tetikleyen 
mikrogliyalar nöronal zedelenmeyi teşvik etmektedir. 
Dahası, AH’ya sahip hastalarda bozulmuş olan bilişsel 
işlevler antiinflamatuvar tedavilerle düzeltilebilmektedir 
[30,50]. AH, kompleks tedavi yaklaşımları gerektiren 
kompleks ve çok faktörlü bir hastalıktır. Hastalığın 
erken dönemde teşhisi, kombinasyon tedavi yaklaşımları 
ve yaşam tarzı bu hastalığın eradikasyonuna katkı 
sağlamaktadır [51].

MS, santral sinir sistemi demiyelinizasyonu ve 
inflamasyonu ile karakterize bir patolojisi olan immün 
sistem aracılıklı inflamatuvar bir hastalıktır.  Doğal 
bağışıklık sisteminin etkinleşmesi aksonal zedelenmeye 
katkı sağlamaktadır. Sistemik inflamasyon da miyelinli 
hücreleri zedeleyebilmekte ve bu olay herhangi bir 
enfeksiyon sonrası hastalığın tekrarlamasına neden 
olabilmektedir [7].

PH, substantia nigra pars compaktada dopaminerjik 
nöronların kaybı ve stritumda dopamin düzeylerinin 
azalması ile karakterize bir hastalıktır. Semptomları 
arasında, rijidite, dinlenme durumunda tremor, donup 
kalma ve bradikinezi gibi motor işlevlerde bozulma 
yer almaktadır. PH’na sahip hastaların serebrospinal 
sıvısında inflamatuvar mediyatörlerin varlığı tespit 
edilmiştir [48,49].

HH otozomal dominant nörodejeneratif bir bozukluktur. 
Huntingtin gen mutasyonu sonucunda hungtingtin 
proteinindeki glutamin residülerinde artma nöronlarda 
dejenerasyonlara neden olmaktadır. Bu hastalarda 
kontrol edilemeyen hareketler, duygusal dengesizlikler 
ve demans gelişmektedir. Periferal ve santral inflamasyon 
da bu hastalığın patojenezinde önemli yer tutar [48].

Lou Gehrig’s Hastalığı olarak da bilinen ALS, beyin 
ve spinal kortta bulunan motor nöronlarda ilerleyici 
dejenerasyonların olduğu bir hastalıktır. ALS 
hastalarının serumlarında inflamatuvar belirteç düzeyleri 
ile yaşadıkları engellilik belirtileri arasında pozitif ilişki 
bulunduğu gözlenmiştir. ALS, sporadik veya ailesel 
kökenli olabilir ve hastalığın gelişiminde birçok gen 
ilişkili olabilmektedir [48,49]. 

Gen terapisi ALS, PH ve AH gibi nörodejeneratif 
hastalıkların tedavisinde güçlü bir yöntemdir [49]. 
Kök hücre tedavisi, AH ve PH tedavisinde yeni bir 
yaklaşımdır [52]. Ek olarak, antioksidan besinler 
etkinleşmiş mikrogliyalarda IL-6, TNF-α ve NO üretimini 
konsantrasyona bağımlı olarak inhibe etmektedir. Vitamin 
E, TNF-α ve NO üretimini azaltarak nöronları korumakta 
ve mikrogliyalarda LPS ile uyarılan artmış ROT ve IL-6 
salıverilmesini azaltmaktadır [30]. Flavonoidler ve 
vitamin C gibi polifenolik bileşikler yaşlanmayla ilişkili 
nörodejeneratif hastalıkları önleyebilmektedir. Günlük 
olarak tükettiğimiz sebze ve meyvelerde bulunan 

flavonoidler protein oksidasyonunu azaltarak, JNK ve 
p38 sinyal yollarını inhibe ederek ve ROT üretimini 
önleyerek nöronal hücreleri korumaktadır [53]. Nanotıp 
da AH, PH ve ALS için tedavi seçenekleri arasındadır. 
Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde karşılaşılan en 
önemli zorluk geliştirilen ilaç moleküllerinin kan-beyin 
bariyerini geçememesidir. Bu sebeple nanoteknoloji 
odaklı ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilebilmesi bu 
hastalıkların tedavisine yönelik bir yaklaşımdır [54].

SONUÇ
Mikrogliyalar yaşlanma, hava kirliliği, oksidatif stres 
ve enfeksiyon nedeniyle etkinleşerek NO, iNOS ve 
COX-2 gibi proinflamatuvar mediyatörlerin üretimini 
başlatmaktadır. Mikrogliyalarda proinflamatuvar 
mediyatörlerin aşırı üretimi MAPK, PI3K/Akt 
gibi inflamatuvar sinyal yolları aracılıklı olarak 
nörodejenerasyonu tetiklemektedir. Ek olarak aşırı 
etkinleşmiş mikrogliyalarda ROT üretimi NF-κB’yi 
etkinleştirmekte ve nöronal zedelenme ile birlikte hücre 
ölümünü başlatmaktadır. Mikrogliyal etkinlik, herhangi 
bir nöronal fizyolojideki değişikliğin erken dönemlerinde 
ortaya çıkan özelliklerden biridir. Proinflamatuvar 
mediyatörlerin ve sitokinlerin inhibisyonu, mikrogliyal 
etkinliğin düzeltilmesi, mitokondriyal işlevin normale 
döndürülmesi nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini 
yavaşlatmada etkili bir tedavi stratejisidir.
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ÖZET
Önceki araştırmalar N-metil-
D-aspartat reseptör antagonisti 
olan ketaminin, tedaviye 
dirençli depresyonlu hastalarda 
alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-
4-izoksazol propiyonik asit 
reseptörü (AMPAR) aktivasyonu 
üzerinden güçlü antidepresan 
etki gösterdiğini düşündürse 
de etkinin oluşmasına neden 
olan kesin mekanizmalar halen 
belirsizliğini korumaktadır. 
Farelerde norketamin 
enantiyomerlerinin antidepresan 
etkisinin hücresel mekanizmaları 
incelenmiştir. Enflamasyon ve kronik sosyal 
yenilgi stres modellerinde (S)–norketamin (R)-
norketaminden daha güçlü antidepresan etki 
göstermiştir. (S)-norketamin, (R)–norketamine göre, 
prefrontal korteks ve hipokampusta dendritik kolların 
yoğunluğunun azalmasında ve sinaptogenezinde 
daha yararlı etki oluşturmuştur. AMPAR 
antagonistleri (S)-norketaminin antidepresan 
etkilerini engelleyememiştir. Elektrofizyolojik 
testler sonucunda (S)-norketamin, N-metil-D-
aspartat reseptör aracılı sinaptik akımları inhibe 
etmesine rağmen, (S)-norketamin, hipokampal 
nöronlarda AMPAR aracılı nörotransmisyonda bir 
artışa neden olamamıştır. Ayrıca, (S)-norketamin, 
kronik sosyal yenilgi stres modeline duyarlı 
farelerin prefrontal korteksinde beyin kaynaklı 
nörotrofik faktör-tropomiyozin reseptör kinaz B 
sinyalizasyonundaki azalmaları iyileştirmiştir ve 
tropomiyozin reseptörü kinaz B antagonisti ve 
rapamisin inhibitörü (S)-norketaminin antidepresan 

etkilerini engellemiştir. (S)-ketamininin 
aksine (S)-norketamin, prepulse 
inhibisyon eksikliği, ödül etkisi, medial 
prefrontal kortekste parvalbumin 
immunoreaktivitesinin kaybı ya da 
başlangıçtaki gama bandı salınımı 
artışı gibi davranışsal bozukluklara 
neden olmamıştır. Elde ettiğimiz 
veriler sonucunda, (S)–norketaminin 
AMPAR aktivasyonundan bağımsız 
bir mekanizma ile antidepresan 
etki gösterdiği belirlenmiştir. (S)–
norketamin ve ön-ilaçları, (S)-
ketamininin zararlı yan etkileri olmadan 

yeni antidepresanlar ilaçlar olabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır.

GİRİŞ
Depresyon yaygın görülen şiddetli ve kronik bir 
psikiyatrik hastalıktır. Son çalışmalarda N-metil-
D-aspartat reseptörü (NMDAR) antagonisti olan 
ketamin tedaviye dirençli depresyon hastalarında 
hızlı ve sürekli antidepresan etki göstermiştir ve 
diğer NMDAR antagonistlerine göre daha güçlü etki 
göstererek depresyonlu hastalarda intihar eğilimini 
hızlı bir şekilde azaltmıştır [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 
Ketamin psikiyatride dikkat çekici ilaç 
keşiflerinden olmasına rağmen psikotomimetik, 
dissosiyatif etkiler gibi zararlı yan etkileri ve 
suistimal edilebilme potansiyeli klinikte ketamin 
kullanımını kısıtlamıştır [11,12,13,14,15,16,17,18]. 
Ketaminin tekrarlanan dozlarında görülen zararlı 
etkileri güvenliği ile ilgili kaygı oluşturmasına 
rağmen duygu-durum bozukluklarının tedavisinde 
kullanılır (onaysız endikasyon-off label) [19,20]. 
Kemirgenlerde (R)-ketaminin psikomimetik yan 

Yhang, C.; Kobayashi, S.; Nakao, K.; Dong, C.; Han, M.; Qu, Y.; Ren, Q.; Zhang, J.; Ma, M.; Toki, H.; Yamaguchi, J.; 
Chaki, S.; Shirayama, Y.; Nakazawa, K.; Manabe, T.; Hashimoto, K Biological Psychiatry, 84(8), 591-600, 2018
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etkileri yoktur. (S)-ketamine göre daha güçlü 
ve uzun süreli antidepresan etki gösterdiği için 
ketaminin antidepresan etkisinde NMDAR’lerinin 
önemli bir rol oynamayacağı düşünülmektedir 
[14,15,16,23,24, 25,26,27,28,29,30]. Yapılan önceki 
çalışmalarda tek olarak uygulanan (S)-ketaminin 
bilinçli maymunların striatumunda dopaminin D2/3 
reseptörüne bağlanmasındaki azalmayı gösterdik 
ve bunun sonucunda (S)-ketamine bağlı dopamin 
salınımının insanlarda akut psikotomimetik ve 
dissosiyatif yan etkilerle ilişkili olabileceğini 
bildirdik [31]. Bu nedenle insanlarda (R)-ketaminin 
antidepresan olarak kullanımı daha güvenlidir [14, 
15,16,32]. 
Ketaminin hızlı antidepresan etki göstermesindeki 
mekanizmalar kesin olarak bilinmemesine 
rağmen inhibitör internöronlar üzerinde bulunan 
NMDAR’lerinin inhibisyonu ile pirimidal hücrelerin 
disinhibisyonu sonucu glutamaterjik iletimin 
artışının etkili olduğu düşünülmektedir. Artan 
glutamat salınımının AMPAR’lerini aktive ettiği 
düşünülmektedir, çünkü AMPAR antagonistleri 
ketamin ve enantiyomerlerinin antidepresan etkisini 
inhibe etmektedir [24,25,26,36,37,38]. Bu çalışmada 
hayvan modellerinde (S)-norketamin ve (R)-
norketaminin antidepresan etkileri karşılaştırılmıştır. 
Ayrıca ketaminin antidepresan etkisi ile ilişkili 
olduğu düşünülen AMPAR’lerinin beyindeki 
nörotrofik faktör (BDNF)–tropomiyozin reseptör 
kinaz B (TrkB)-rapamisin sinyali ve sinaptogenezisin 
rolünü incelenmiştir [12,13,24,25,26,36,37,38,39]. 

YÖNTEMLER ve MALZEMELER
Hayvanların kontrollü sıcak altında, 12 saat 
aydınlık/karanlık döngüsünde (sabah 07.00-akşam 
07.00) isteğe göre yem ve su tüketmelerine izin 
verildi. Deney hayvanlarını içeren protokol Chiba 
Üniversitesi Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım 
Komitesi tarafından onaylandı. Norketaminin 
her iki enantiyomerinin farmakokinetiği, Hayvan 
Deneyleri Kılavuzunda tanımlanan Japon Deney 
Hayvanları Araştırma Birliği standartlarını 
karşılayan Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 
Hayvan Bakım Komitesi kriterlerine uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Elektrofizyolojik çalışma Tokyo 
Üniversitesi Hayvan Bakım ve Deneyim Komitesi 
tarafından onaylandı. In vivo yerel alan potansiyeli 
(LFP) kaydı için deneysel prosedürler Birmingham 
Alabama Üniversitesi Hayvan Bakım ve Kullanım 
Komitesi tarafından onaylandı. Bu çalışma, Ulusal 
Laboratuar Hayvanları Bakımı ve Kullanımı için 
Ulusal Sağlık Rehberi'ndeki tavsiyelere uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Enflamasyon modeli ve kronik 
sosyal yenilgi stres modeli (CSDS) oluşturulmuştur. 
Veriler ortalama ± SEM olarak verilmiştir. Gruplar 
arası karşılaştırmalar, tek yönlü varyans analizi 
kullanılarak yapıldı, bunu da post hoc Fisher testi 
izledi. Prepulse inhibisyonu (PPI) verileri çok 
değişkenli varyans analizi kullanılarak analiz edildi, 
bunu post hoc Fisher testi izledi. Elektrofizyolojik 
verileri analiz etmek için eşleştirilmemiş t testleri 
kullanıldı. P< .05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 

SONUÇLAR
Depresyon Hayvan Modellerinde (S) –Norketamin 
ile (R) -Norketaminin Karşılaştırılması
Farelerde lipopolisakkarit (LPS) ile depresyon 
benzeri fenotip oluşturulabileceğinden, LPS (0,5 
mg/kg) ile indüklenen enflamasyon modelinde 
(S)-norketamin (2.5, 5 veya 10 mg/kg) ve (R)-
norketamin (5, 10 veya 20 mg/kg) etkileri 
incelenmiştir [27,40,43,44,54]. 
(S)-norketamin (5 ve 10 mg/kg) LPS verilen 
farelerde zorlu yüzme testinde artan hareketsizlik 
süresini önemli ölçüde azaltmıştır. (R)-norketamin 
20 mg/kg’da LPS verilmiş farelerde zorunlu yüzme 
testinde artan hareketsizlik süresini önemli ölçüde 
azaltmıştır. Enflamasyon modelinde (S)-norketamin, 
(R)-norketaminden daha güçlüdür. CSDS modelinde 
(S)-norketamin (10 mg/kg) (R)-norketaminden (10 
mg/kg) daha güçlü, ve yanı sıra hızlı etkili ve uzun 
süreli (enjeksiyondan 4 gün sonra) antidepresan etki 
göstermiştir. 
Kuyruktan asma ve zorunlu yüzme testinde ise 
(S)–norketamin tek doz uygulandıktan 1 gün sonra 
duyarlı farelerin artan hareket süresini önemli 
ölçüde azaltmıştır. Sukroz tercih testinde, (S)–
norketamin tek dozdan 7 gün sonra antianhedonik 
etki göstermiştir.
Farelerde (S)-Norketamin ve (R)-Norketamin 10 
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mg/kg Dozlarında Farmakokinetik Profilleri 
Çalışma sonucunda plazma, beyin ve beyin omurilik 
sıvısında (S)-norketamin konsantrasyonunun (R)-
norketaminden daha fazla olduğu görülmüştür. 
Bununla birlikte (R)-norketamin (20 mg/kg) 
enflamasyon modelinde (S)-norketamine (10 
mg/kg) kıyasla daha az etkilidir ancak beyin 
ve beyin omurilik sıvısındaki maksimum 
konsantrasyonundaki farklılıklar iki kattan daha 
azdır. Bu bilgiler ışığında iki enantiyomer arasındaki 
antidepresan etkilerindeki farklılık, farmakokinetik 
profillerindeki farklılıklarından kaynaklanmadığı 
gözlenmiştir. Ayrıca bu veriler (S)-norketaminin 
terapötik potansiyelinin (R)-norketaminden daha 
fazla olduğunu göstermektedir. 
Farelerde CSDS Modeli ile (S)-Norketamin ve (R)-
Norketaminin Sinaptogenez ve Dendritik Omurga 
Yoğunluğu Değişiklikleri Üzerine Etkileri
(S)-norketamin, medial prefrontal korteksin 
(mPFC), CA3 ve dentat girusun (DG) prelimbik 
bölgesindeki tipik olarak görülen azalmış dendiritik 
omurga yoğunluğunu önemli derecede azaltmıştır 
fakat tek doz uygulanmasından sonra 8 gün CSDS 
modeline maruz kalmış duyarlı farelerin mPFC, 
CA1 ve striatumunun infralimbik bölgesinde etkili 
olmamıştır. Ayrıca (S)-norketamin, duyarlı farelerin 
PFC, CA3 ve DG' da GluA1 (AMPAR alt birimi) ve 
postsinaptik yoğunluk proteini 95'in ekspresyonunu 
önemli derecede azaltmıştır. Fakat iki enantiyomer 
de duyarlı farelerin beyin ödüllendirme 
merkezindeki artan dendirit omurga yoğunluğunu, 
GluA1 veya postsinaptik yoğunluk proteini 95’i 
değiştirmemiştir. Bu bulgular, (R,S)-ketamin ve 
(R)-ketaminden elde edilen veriler ile tutarlı olarak 
(S)-norketaminin antidepresan etkisinden mPFC, 
CA3 ve DG' un prelimbik bölgesinin rol oynadığını 
göstermektedir [24,47]. 
AMPAR Antagonistleri (S)-Norketaminin 
Antidepresan Etkilerini Bloke Edemez
AMPAR antagonistleri, S-norketaminin 

antidepresan etkisinde AMPAR aktivasyonunun 
rolünü değerlendirmek için kullanılmıştır. Önceki 
raporlarla tutarlı bir şekilde NBQX (10 mg/kg) ile 
ön tedavi, kuyruktan asma testi, zorunlu yüzme testi 
ve sukroz tercih testinde (S)-ketaminin antidepresan 
etkilerini bloke etmesine rağmen CSDS modelinde 
antidepresan etkisini bloke edememiştir [24]. 
Dahası AMPAR antagonisti CNQX’da (10 mg/
kg), (S)-norketaminin antidepresan etkilerini 
engelleyememiştir. Elektrofizyolojik çalışmalar 
(S)-norketaminin hipokampal CA1 nöronlarındaki 
AMPAR aracılı sinaptik yanıtları etkilemediğini 
göstermiştir. Aksine, (S)-norketamin NMDAR 
aracılı sinaptik yanıtlar üzerinde inhibitör bir etkiye 
sahiptir. Bu bulgular (S)-norketaminin antidepresan 
etkilerinin AMPAR aktivasyonunu gerektirmediğini 
ve (S)-norketaminin NMDAR'leri üzerinde inhibitör 
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
(S)-Norketaminin Antidepresan Etkilerinde BDNF-
TrkB ve mTOR Sinyalinin Rolü
BDNF-TrkB-mTOR sinyalinin (R,S)-ketaminin 
ve enantiyomerlerinin antidepresan etkisinde 
önemli rol oynadığı bildirilmiştir [24, 29, 37, 38]. 
TrkB antagonisti ANA-12 ile yapılan ön tedavi, 
(S)-norketaminin antidepresan etkilerini önemli 
ölçüde bloke etmiştir. Ayrıca (S)-norketamin 
CSDS sonrası duyarlı farelerin PFC, CA3 ve DG' 
da azalan BDNF proteini seviyelerini ve fosforile-
TrkB/TrkB oranını önemli derecede iyileştirmiştir. 
Aksine beyin ödüllendirme merkezinde artmış 
fosforile-TrkB/TrkB oranını değiştirmemiştir. 
Ayrıca mTOR inhibitörü rapamisin ile ön tedavi 
(S)-ketaminin önceden elde edilen verileriyle tutarlı 
olarak S-norketaminin antidepresan etkisini önemli 
derecede bloke etmiştir [24,29]. Bu bulgular BDNF-
TrkB-mTOR sinyalinin (S)-norketamin antidepresan 
etkilerinde rol oynadığını göstermektedir.

Farelerde (S) –Norketaminin Yan Etkilerinin 
Olmaması
Ketaminin yan etkileri depresyon tedavisinde 
yaygın kullanımını sınırlandırmaktadır 
[14,15,16,17,18,55].
(S)-norketamin yüksek dozlarında görülen (20 ve 
40 mg/kg) hiperaktivite hızla kontrol seviyelerine 
geri dönmesine rağmen anlamlı ve doza bağlı 
bir şekilde yüksek bir lokomosyon gözlenmiştir. 
Aksine (R)-norketamin (10–40 mg/kg) farelerde 
lokomosyona etki etmemiştir. (S)-ketamin (10 
mg/kg) 77-dB ve 81-dB seviyelerinde önemli PPI 
defisitlerine neden olurken, (S)-norketamin (5–20 
mg/kg) farelerde PPI defisitlerini değiştirmemiştir. 
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Koşullu yer tercih testinde, (S)-norketamin (20 mg/
kg) hiçbir etki ortaya çıkarmazken, (S)-ketamin 
(20 mg/kg), anlamlı bir şekilde koşullu yer tercih 
değerlerini arttırmıştır. mPFC’de bulunan PV-
pozitif hücrelerdeki azalma beyinde psikoz ve gama 
güç anormallikleri ile ilişkilidir [24,30,56]. 
(S)–ketamin önceki raporlarla tutarlı olarak 
mPFC'nin prelimbik bölgesindeki PV-pozitif 
hücrelerinin oranını önemli ölçüde azaltırken, (S)-
norketaminin (10 mg/kg/gün, haftada iki kez 4 
hafta boyunca) tekrarlı verilişi mPFC'de PV-pozitif 
hücrelerin oranı üzerinde hiçbir etki göstermemiştir 
[30]. Beyinde psikozla ilişkili temel gama gücünün 
arttığı bilinmektedir [57]. (S)-ketaminin (20 mg/kg, 
i.p.) aksine, her iki norketamin enantiyomeri serbest 
hareket eden farelerin somatosensör korteksinde 
LFP'nin gama gücünü arttıramamıştır. Gama güç 
artışına AMPAR aktivasyonunun aracılık ettiği 
görülüyor, bu bulgular, norketamin enantiyomerinin 
beyinde AMPAR'ni aktive etmediğini göstermektedir 
[25]. Genel olarak (S)-norketamin, ana bileşik (S)–
ketamin ile karşılaştırıldığında zararsız bir yan etki 
profiline sahiptir.

TARTIŞMA
Bu çalışmanın ana bulguları, (R,S)-ketaminin 
ve enantiyomerlerinin aksine (S)-norketaminin 
antidepresan etkileri için AMPAR aktivasyonunun 
gerekli olmadığını göstermektedir. AMPAR 
antagonistleri (NBQX ve CNQX), (S)-norketaminin 
antidepresan etkilerini engelleyemediği halde, 
internöronlar üzerinde bulunan NMDAR'lerinin 
doğrudan inhibisyonu nedeniyle glutamatın hızlı 
artışı, (S)-norketaminin antidepresan etkisinde rol 
oynayamayabilir. 
Buna karşın diğer yapılan son çalışmalar (2R,6R)– 
hidroksinorketaminin (HNK) CSDS modeli ve 
öğrenilmiş çaresizlik modelinde antidepresan 
etkilere neden olmadığı [29,58,59] gösterilmesine 
rağmen, yapılan yakın tarihli bir çalışmada (2R,6R)-
HNK’nin antidepresan etkilerinde AMPAR 
aktivasyonunun rolü bildirilmiştir [25]. Ek olarak, 
(2R,6R)-HNK'nin yüksek konsantrasyonda (50 
mmol/L) NMDAR'ini bloke ettiği gösterilmiştir 
[60]. Ketamin ve metabolitlerinin antidepresan 
etkilerinde AMPAR ve NMDAR'lerinin rolleri 
hakkında daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Bulgularımız ayrıca ketamin ve enantiyomerlerinin 
önceki raporları ile tutarlı olarak (S)-norketaminin 
CSDS sonrası duyarlı farelerin mPFC ve 
hipokampüsündeki (CA3 ve DG) BDNF seviyelerini 
normalize ederek antidepresan etki gösterebileceğini 

ortaya koymaktadır [24,47]. 
(R)-ketamin, (S)-ketaminden daha güçlü olmasına 
rağmen bu çalışma sonucunda (S)-norketaminin 
(R)-norketaminden daha güçlü bir antidepresan 
etki gösterdiği bulunmuştur [23,24,25,26,27,28,29]. 
Halen ketamin ve metaboliti norketaminin 
antidepresan etkileri açısından zıt stereoselektivitenin 
altında yatan nedenler bilinmemektedir. Yakın 
zamanda, (R)–ketaminin sıçan öğrenilmiş çaresizlik 
modelinde hızlı etkili ve uzun süreli antidepresan 
etki göstermesine rağmen (R)-norketamin ve 
(2R,6R)-HNK'nin aynı modelde antidepresan 
etki göstermediğini bildirdik [58]. Ayrıca, güçlü 
bir NMDAR antagonisti olan (+)-MK-801'in 
CSDS modelinde hızlı ve kısa süreli antidepresan 
etkilere neden olduğunu bildirdik [61]. Bu yüzden, 
NMDAR inhibisyonu, ketaminin uzun süreli (7 
günlük) antidepresan etkilerinde önemli bir rol 
oynayamayacağı ancak hızlı bir antidepresan etkide 
rol oynayabileceği düşünülmektedir (61). Birlikte 
ele alındığında (S)-norketaminin, (R)-ketaminden 
daha az antidepresan etki göstermesine rağmen 
(R)-ketamin ve (S)-norketaminin NMDAR için 
orta afinitesinin yan etkiler olmaksızın antidepresan 
etkilerini destekleyebileceği görülmektedir. Bu 
bilgiler ışığında (S)-norketamin, (S)-ketaminin yan 
etkileri olmaksızın bir antidepresan olarak büyük 
bir potansiyele sahip olabilir. 
Yapılan çalışmalarda BDNF-TrkB-mTOR sinyalinin 
ketamin ve enantiyomerlerinin antidepresan 
etkilerinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir 
[24,29,37,38,39,47]. Shirayama ve arkadaşları [62], 
BDNF'in hipokampusa doğrudan infüzyonunun 
sıçan öğrenilmiş çaresizlik modelinde hızlı ve 
uzun süreli antidepresan etkilere neden olduğunu 
bildirmişlerdir. Bu çalışmada, TrkB antagonisti 
ANA-12’nin CSDS modelinde (S)-norketaminin 
etkilerini önemli ölçüde bloke ettiğini ve (S)-
norketaminin CSDS sonrası duyarlı farelerin 
PFC, CA3 ve DG'sunda azalmış BDNF proteini 
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seviyelerini ve fosforile-TrkB/TrkB oranını 
iyileştirdiğini gösterdik. Bu bulgular, ketamin ve 
enatiyomerlerinin önceki raporları ile tutarlı bir 
şekilde (S)-norketaminin, CSDS sonrası duyarlı 
farelerin mPFC ve hipokampusundaki (CA3 ve DG) 
BDNF seviyelerini normalize ederek antidepresan 
etki gösterebileceğini düşündürmektedir [24,29,47]. 
Ayrıca (S)–ketaminin önceki raporlarıyla tutarlı 
olarak [29], rapamisinin CSDS modelinde (S)-
norketaminin antidepresan etkilerini önemli 
ölçüde engellediğini bulduk [29]. Dolayısıyla, 
(S)-norketamin (S)-ketamine benzer şekilde 
CSDS modelinde mTOR sinyalini aktive ederek 
antidepresan etkiler ortaya çıkarmaktadır. 
ABD’de ketaminin onaylanmamış endikasyon (off-
label) olarak antidepresan etki için kullanılmasına 
rağmen ciddi yan etkileri nedeniyle klinik kullanımı 
sınırlı kalmıştır [14,15,16,17,18,19,20,55]. (S)-
ketaminin aksine (S)-norketamin kullanımının 
davranışsal anormalliklere (örn: PPI defisiti, şartlı 
yer tercihi), mPVC’de PV immünoreaktivitesinin 
kaybolmasına ve tek veya tekrarlı uygulamadan 
sonra farelerde gözlemlenen gama güç artışına 
bağlı olarak suistimal edilebilme potansiyeli veya 
psikotomimetik etkilere neden olmamıştır. 
NMDAR için (S)-norketaminin orta afinitesi 
düşünüldüğünde, bu veriler (S)-norketaminin 
insanlarda psikotomimetik yan etkiler ve suistimal 
etme potansiyeli içermediğine işaret etmektedir. 
Sonuç olarak, bu çalışma ,(S)-norketaminin mPFC 
ve hipokampusta BDNF-TrkB sinyallemesini aktive 
ederek hızlı, uzun süreli antidepresan etkilere neden 
olabileceğini ve antidepresan etkisi için AMPAR 
aktivasyonunun gerekli olmadığını göstermiştir. 
Son olarak, (S)-norketamin, (S)-ketamine göre 
daha güvenli bir antidepresan ilaç olarak potansiyel 
terapötik kullanımı vurgulanmaktadır.
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