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NNöörotoksisiterotoksisite::
EEndndojen ve eojen ve eksksojenojen toksiktoksik maddelerin maddelerin 
sinir sisteminin normal aktivitesini sinir sisteminin normal aktivitesini 
olumsuz yönde değiştirmesi olumsuz yönde değiştirmesi 
nörotoksisitenörotoksisite olarak adlandırılır. Bu olarak adlandırılır. Bu 
değişiklik değişiklik bazen sadece fonksiyonel bazen sadece fonksiyonel 
düzeyde kalmaz, anatomik yani hücre düzeyde kalmaz, anatomik yani hücre 
yapısında değişikliğe kadar gidebilir.yapısında değişikliğe kadar gidebilir.
NörotoksikNörotoksik ajan için miktar ve ajan için miktar ve maruz maruz 
kalmakalma süresi önemlidir. süresi önemlidir. 
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Ekzojen Kaynaklı Toksik Etkenler:
Karbon monoksit gibi zararlı gazlar, 
İlaç tedavisi, 
Radyoterapi,
Ağır metaller,
Böcek ilaçları,
Nörotoksinler, 
Çözücüler, 
Kozmetikler,
Çeşitli yiyecekler (midyede domoik asit bulunması gibi) 
Doğal olarak bulunan çok çeşitli maddeler (bazı nohutlarda 
bulunan L-BOAA, bazı bitkilerde bulunan L-BMAA gibi)

nörotoksik etki oluşturabilir.

L-BOAA Beta-N-Oksalamino-L-alanin L-BMAA - Beta-N-metil-amino-L-alanin

44

NörotoksinlerNörotoksinler::
NörotoksinlerinNörotoksinlerin birçoğu birçoğu voltajavoltaja bağımlı iyon bağımlı iyon 
kanallarını bozarakkanallarını bozarak etki oluştururlar. etki oluştururlar. 
Örneğin,Örneğin,
TetradotoksinTetradotoksin ve ve batragotoksinbatragotoksin sodyum kanallarısodyum kanalları, , 
MaurotoksinMaurotoksin, , agitoksinagitoksin, , margatoksinmargatoksin, , slotoksinslotoksin
ve ve hefutoksin gibi doğal kaynaklı nörotoksinlerhefutoksin gibi doğal kaynaklı nörotoksinler
potasyum kanallarıpotasyum kanalları, , 
KalsiseptinKalsiseptin, , taikatoksintaikatoksin ve ve kalsikludinkalsikludin de de 
kalsiyum kanallarıkalsiyum kanalları üzerinden üzerinden toksiktoksik etkilerini etkilerini 
oluşturur.oluşturur.

ArıArı, akrep, örümcek, yılan , akrep, örümcek, yılan zehirizehiri çeşitli çeşitli 
nörotoksinlernörotoksinler içerirler. içerirler. 
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NNörotoksik Hasar Türleriörotoksik Hasar Türleri

Nöron

Normal
Nöronopati

Aksonopati

Miyelinopati
Sinapslarda Aşırım

Bozukluğu

Akson

Sinaps

Miyelin
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NörotoksisiteNörotoksisite TipleriTipleri
NöronopatiNöronopati: Nöron : Nöron hücresininhücresinin ölümü. Ölen ölümü. Ölen 
nöronların yerine yeni nöronlar konulamaz. Alkol, nöronların yerine yeni nöronlar konulamaz. Alkol, 
CO vs.CO vs.
AksonopatiAksonopati: Akson dejenerasyonu. : Akson dejenerasyonu. Periferik SS için Periferik SS için 
gerigeri dönüşümlüdür. dönüşümlüdür. Hekzan,akrilamid gibiHekzan,akrilamid gibi
MyelinopatiMyelinopati: : MyelinMyelin yapıda yapıda hasar. MSS ve PSS için hasar. MSS ve PSS için 
büyük oranda geri dönüşlüdür. büyük oranda geri dönüşlüdür. 
Kurşun,hekzaklorofenKurşun,hekzaklorofen neden neden olabilir.olabilir.
AşırımAşırım toksisitesi: Nörotransmisyontoksisitesi: Nörotransmisyon bloke olur. bloke olur. 
OrganofosfatOrganofosfat zehirlenmesi zehirlenmesi gibi.gibi.
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NörotoksisiteNörotoksisite vücutta oluşan vücutta oluşan endojenendojen
nörotoksiknörotoksik ajanlarla da oluşabilir. Buna en ajanlarla da oluşabilir. Buna en 
önemli örnek önemli örnek glutamattırglutamattır. . GlutamatGlutamat aynı aynı 
zamanda zamanda nörotransmitterdirnörotransmitterdir. . GlutamatGlutamat
konsantrasyonu bir nöronun çevresinde konsantrasyonu bir nöronun çevresinde 
kritik düzeye erişirse, nöron kritik düzeye erişirse, nöron apopitozisleapopitozisle
ortadan kalkabilir. ortadan kalkabilir. GlutamatGlutamat dışında dışında 
endojenendojen nörotoksiknörotoksik ajanlar ajanlar arasında kainik arasında kainik 
asit,asit, kinolikkinolik asit, asit, NO,NO, bilirübin vebilirübin ve histamin histamin 
dede gösterilebilir. gösterilebilir. 

88
HacimuftuogluHacimuftuoglu A,  A,  20032003
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GlutamatGlutamat::
LL--GlutamatGlutamat Sentezi:Sentezi: Beyinde LBeyinde L--glutamatglutamat sinir sinir 

terminallerinde iki kaynaktan sentezlenir.terminallerinde iki kaynaktan sentezlenir.
1. 1. KrebsKrebs siklusundasiklusunda alfaalfa--ketoglutaratınketoglutaratın
transaminasyonutransaminasyonu yoluyla yoluyla glukozdanglukozdan, , 
2. 2. GlialGlial hücrelerde sentezlenen hücrelerde sentezlenen glutaminglutamin, sinir , sinir 
hücresi terminallerine taşınır. Burada hücresi terminallerine taşınır. Burada 
mitokondriyelmitokondriyel glutaminazglutaminaz enzimiyleenzimiyle lokal olarak lokal olarak 
glutamataglutamata dönüşür. dönüşür. BOS’taBOS’ta glutaminglutamin yüksek yüksek 
konsantransyondakonsantransyonda bulunur. bulunur. 

1010

1. Aspartat Aminotransf1. Aspartat Aminotransferazeraz
2. Glutamin Sentetaz2. Glutamin Sentetaz
33. . GlutaminazGlutaminaz

EAAT3EAAT3

EAAT1EAAT1
EAAT2EAAT2

Stephens RL 2006
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NörodejeneratifNörodejeneratif hastalık hastalık 
patojenezindepatojenezinde glutamatınglutamatın rolürolü

HuntingtonHuntington Hastalığı: NMDA Hastalığı: NMDA agonistiagonisti kinolinatkinolinat
injeksiyonuinjeksiyonu semptomları taklit edebilir.semptomları taklit edebilir.
AIDS AIDS demansıdemansı (HIV ile ilişkili (HIV ile ilişkili kognitifkognitif--motor motor 
kompleks): Bu hastalıktaki nöron ölümü NMDA kompleks): Bu hastalıktaki nöron ölümü NMDA 
antagonistleri ile deneysel çalışmalarda geri antagonistleri ile deneysel çalışmalarda geri 
çevrilebilmiştir.çevrilebilmiştir.
NöropatikNöropatik ağrı sendromu: NMDA antagonistleri ağrı sendromu: NMDA antagonistleri 
ve NOS inhibitörleri ağrıyı azaltmıştır.ve NOS inhibitörleri ağrıyı azaltmıştır.

1212

Parkinson Hastalığı:Parkinson Hastalığı: Nöronları Nöronları glutamatınglutamatın
oluşturduğu oluşturduğu nörotoksisiteyenörotoksisiteye yatkın hale yatkın hale 
getirir.getirir.
AmyotrofikAmyotrofik laterallateral skleroz: skleroz: BuBu hastalıkta hastalıkta 
glutamatglutamat uptakeuptake aktivitesi azalarakaktivitesi azalarak motor motor 
nöronları nöronları glutamatlaglutamatla oluşan hasara yatkın oluşan hasara yatkın 
hale getirir.hale getirir.
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HomosistinüriHomosistinüri, , hiperprolinemihiperprolinemi: Zayıf : Zayıf glutamatglutamat
reseptör reseptör agonistiagonisti gibi davranırlar.gibi davranırlar.
Kurşun Kurşun ensefalopatisiensefalopatisi
Alzheimer Alzheimer HastHast: Beta: Beta--amiloidamiloid proteini birikimi proteini birikimi 
nöronları nöronları glutamatglutamat toksisitesinetoksisitesine yatkın hale yatkın hale 
getirir. getirir. GlutamatGlutamat taşıyıcı taşıyıcı ekpresyonuekpresyonu azalmıştır.azalmıştır.
TouretteTourette sendromu: Bazal sendromu: Bazal ganglionlardakiganglionlardaki
hasarın sorumlusunun hasarın sorumlusunun glutamatglutamat olduğu olduğu 
düşünülmektedir.düşünülmektedir.

1414

GlutamatGlutamat reseptörleri:reseptörleri:
NMDA NMDA 
Kainat Kainat 
AMPA (alfaAMPA (alfa--amino 3amino 3--hidroksihidroksi--55--
metilisokzasolemetilisokzasole--44--propionikpropionik asit)asit)
MetabotrobikMetabotrobik reseptörlerreseptörler
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NMDA reseptör kompleksiNMDA reseptör kompleksi

1616

EksitatörEksitatör ve inhibitör reseptörler:ve inhibitör reseptörler:

NMDA, kainat ve AMPA reseptörleri NMDA, kainat ve AMPA reseptörleri eksitatöreksitatör etkiler etkiler 
oluştururlar. oluştururlar. MetabotrobikMetabotrobik GlutamatGlutamat reseptörlerinin reseptörlerinin 
((mGluRmGluR) ise hem ) ise hem eksitatöreksitatör hem de inhibitör etkileri hem de inhibitör etkileri 
bildirilmiştir.bildirilmiştir.

Bunların içerisinde Bunların içerisinde hücresel düzeyde enhücresel düzeyde en fazla fazla 
incelenenincelenen NMDA NMDA reseptörleri olmuştur.reseptörleri olmuştur. Bunların Bunların 
bellekle ilgili süreçler,bellekle ilgili süreçler, gelişimsel gelişimsel plastisiteplastisite, epilepsi ve , epilepsi ve 
beyin beyin iskemisininiskemisinin nörotoksiknörotoksik etkileri gibi etkileri gibi nörofizyolojiknörofizyolojik
ve patolojik süreçlerde önemi ortaya konmuştur.ve patolojik süreçlerde önemi ortaya konmuştur.
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NMDA reseptörü:NMDA reseptörü:

Ligantla açılıp kapananLigantla açılıp kapanan iyon iyon kanalı kanalı 
üzerindekiüzerindeki iki farklı protein iki farklı protein altalt--birimibirimi olan olan 
NMDAR1 ve NMDAR2 (NR 2A,2B, 2C, NMDAR1 ve NMDAR2 (NR 2A,2B, 2C, 
2D)’den oluşur. Bu reseptörler beyin ve 2D)’den oluşur. Bu reseptörler beyin ve 
omurilikteki belirli nöronlardaomurilikteki belirli nöronlarda yaygın olarak yaygın olarak 
dağılmışlardır. Özellikle dağılmışlardır. Özellikle hipokampushipokampus ve ve 
serebralserebral kortekste yüksek yoğunlukta kortekste yüksek yoğunlukta 
bulunurlar. Aşırı bulunurlar. Aşırı ve/veyave/veya uzamış NMDA uzamış NMDA 
reseptör reseptör aktivasyonu ilerde anlatacağım aktivasyonu ilerde anlatacağım 
mekanizmaylamekanizmayla hedef nöronları hedef nöronları öldürür. Bu öldürür. Bu 
sürece; eksitotoksisite denir.sürece; eksitotoksisite denir.

1818

NMDA reseptör aktif bölgeleri:NMDA reseptör aktif bölgeleri:
NaNa+ ve + ve CaCa+2+2‘un hedef hücrelere girişini sağlayan yüksek ‘un hedef hücrelere girişini sağlayan yüksek 
iletimli kanaliletimli kanal
GlisinGlisin bağlanma bölgesi: Yeni bağlanma bölgesi: Yeni antiepileptikantiepileptik ilaçlar ve ajanlar ilaçlar ve ajanlar 
için bağlanma bölgesi, için bağlanma bölgesi, iskemikiskemik beyin hasarını artırdığı beyin hasarını artırdığı 
düşünülmekte düşünülmekte 
FensiklidinFensiklidin ve ve nonnon-- kompetetifkompetetif antagonistlerin (antagonistlerin (ketaminketamin, MK , MK 
801) bağlanma bölgesi: Bu antagonistler en fazla reseptör 801) bağlanma bölgesi: Bu antagonistler en fazla reseptör 
aktifken etkilidir.aktifken etkilidir.
Voltaj bağımlıVoltaj bağımlı-- MgMg+2+2 bağlanma bölgesibağlanma bölgesi
Voltaj bağımsız blok yapan katyon bölgesi: Voltaj bağımsız blok yapan katyon bölgesi: ZnZn+2+2 bağlarbağlar
PoliaminPoliamin düzenleyici bölgesi: Spermin ve düzenleyici bölgesi: Spermin ve spermidinspermidin ile ile 
NMDA reseptörle düzenlenen iletimi kolaylaştırır.NMDA reseptörle düzenlenen iletimi kolaylaştırır.
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NMDA reseptörü ve NMDA reseptörü ve 
depolarizasyondepolarizasyon sonrası değişimsonrası değişim

NaNa--CaCa +2+2 kotransportununkotransportunun inhibitörü olan        inhibitörü olan        
KBKB--R R 7943 maddesi,7943 maddesi, NMDA kanal etkinliğini NMDA kanal etkinliğini 
bloke edebilir.bloke edebilir.

2020

PoliaminlerinPoliaminlerin dramatik olarak yükseldiği beyin dramatik olarak yükseldiği beyin 
iskemisiiskemisi ve ve beyin travması gibi patolojik beyin travması gibi patolojik 
durumlarda poliaminlerdurumlarda poliaminler, oluşan , oluşan nöronalnöronal
hasardan sorumlu olan hasardan sorumlu olan eksitotoksikeksitotoksik
mekanizmaları mekanizmaları potansiyalize eder. potansiyalize eder. 
FeniletanolaminlerdenFeniletanolaminlerden olan olan ifenprodilifenprodil ve ve eliprodileliprodil
(SL8207115)(SL8207115), NMDA , NMDA resöptörününresöptörünün poliaminpoliamin
bölgesinin bölgesinin antagonistidir, iskemiantagonistidir, iskemi ve travma ve travma 
sonrası sonrası gelişen hasara karşıgelişen hasara karşı nöroprotektif etki nöroprotektif etki 
meydana getirmişlerdir.meydana getirmişlerdir.
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AMPA AMPA Reseptörlerinin Reseptörlerinin GluR1GluR1, GluR2, GluR3, , GluR2, GluR3, GluR4 GluR4 
tipleri ve tipleri ve 
KainikKainik Asit Reseptörleri:Asit Reseptörleri: GluR5, GluR6, GluR7, KA1, GluR5, GluR6, GluR7, KA1, 
KA2 tipleri vardır.KA2 tipleri vardır.

AMPA ve AMPA ve KainikKainik Asit (KA) reseptörleri Asit (KA) reseptörleri hızlı hızlı eksitatöreksitatör
sinaptiksinaptik aşırımda rolaşırımda rol oynarlar. oynarlar. AMPA ve AMPA ve KiskalatKiskalat, , 
AMPA reseptör AMPA reseptör kanallarının agonistidirlerkanallarının agonistidirler. . Kainat ve Kainat ve 
DomeatDomeat, , Kainik AsitKainik Asit reseptörlerine daha yüksek afinite reseptörlerine daha yüksek afinite 
gösterengösteren agonistlerdir.agonistlerdir.
GluR2 AMPA GluR2 AMPA reseptör kanallarınınreseptör kanallarının kalsiyum iyonlarına kalsiyum iyonlarına 
çok düşük geçirgenliği çok düşük geçirgenliği vardır; bu tip reseptör vardır; bu tip reseptör 
kanallarınınkanallarının fazla miktardafazla miktarda ekspresyonu, nöronları ekspresyonu, nöronları 
glutamatglutamat reseptörü aktivasyonu sonrası reseptörü aktivasyonu sonrası oluşan oluşan 
kalsiyumkalsiyum toksisitesinetoksisitesine karşı korur.karşı korur.

2222

MetabotropikMetabotropik glutamatglutamat reseptörlerireseptörleri::

Bunlar iyon kanallarıyla ilişkili reseptörlerin aksine Bunlar iyon kanallarıyla ilişkili reseptörlerin aksine 
yavaşyavaş sinaptiksinaptik yanıtyanıt oluştururlar. oluştururlar. BunlarBunlar katyona katyona 
özgülözgül iyon kanallarına bağlanıp hızlı iyon kanallarına bağlanıp hızlı eksitatöreksitatör
sinaptiksinaptik yanyanıtıt oluşturan oluşturan iyonotropikiyonotropik glutamatglutamat
reseptörlerindenreseptörlerinden farklıdır. farklıdır. İyonotropikİyonotropik glutamatglutamat
reseptörlerinin aksine reseptörlerinin aksine metabotrobikmetabotrobik glutamatglutamat
reseptörleri (reseptörleri (mGluRsmGluRs) ) aktive edildiğinde aktive edildiğinde GG proteinle proteinle 
kenetlenirlerkenetlenirler. . 
Bu reseptörlerin 3 grubu ayırt edilir.Bu reseptörlerin 3 grubu ayırt edilir.
GrupIGrupI: mGluR1, mGluR5: mGluR1, mGluR5
GrupIIGrupII: mGluR2, mGluR3: mGluR2, mGluR3
GrupIIIGrupIII: mGluR4, mGluR6,7,8: mGluR4, mGluR6,7,8
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MetabotrobikMetabotrobik reseptör aktivasyonureseptör aktivasyonu

2424

GlutamatGlutamat nörotoksisitesininnörotoksisitesinin oluşum oluşum 
mekanizmaları:mekanizmaları:

İİki ayrı yolak ki ayrı yolak glutamatınglutamatın oluşturduğu oluşturduğu 
nörotoksisitenörotoksisite için bildirilmiştir. Bunlar için bildirilmiştir. Bunlar 
eksitotoksikeksitotoksik yolak ve yolak ve oksidatifoksidatif
yolaktıryolaktır. . EksitotoksikEksitotoksik yolak yukarıda yolak yukarıda 
değinildiği gibi, NMDA ve diğer değinildiği gibi, NMDA ve diğer 
benzeri glutamatbenzeri glutamat reseptörlerinin aşırı reseptörlerinin aşırı 
aktivasyonuna ve sonuçta hızlı ve aktivasyonuna ve sonuçta hızlı ve 
yavaş yavaş sitotoksiksitotoksik olayların her ikisinin olayların her ikisinin 
de tetiklenmesine yol açar. de tetiklenmesine yol açar. 



13

2525

Eksitotoksik yolaktakiEksitotoksik yolaktaki hızlı etkiler, Nhızlı etkiler, N--metilmetil--DD--
Aspartat Reseptörünün (Aspartat Reseptörünün (NMDARNMDAR) ) 
aktivasyonuna bağlı olarak, aktivasyonuna bağlı olarak, CaCa+2 +2 iyonunun iyonunun 
zararlı olan yüksek konsantrasyonda hücre zararlı olan yüksek konsantrasyonda hücre 
içine girişineiçine girişine yol açar. Yavaş etkiler ise daha yol açar. Yavaş etkiler ise daha 
çok çok metabotrobik glutamat reseptörmetabotrobik glutamat reseptör
aktivasyonu sonrası gelişir. aktivasyonu sonrası gelişir. 
Oksidatif yolakOksidatif yolak, glutamat, glutamat--sistin antiport sistin antiport 
sistemini bozar, glutatyon seviyelerini azaltır ve sistemini bozar, glutatyon seviyelerini azaltır ve 
nörotoksik olan aşırı reaktif oksijen oluşumuna nörotoksik olan aşırı reaktif oksijen oluşumuna 
yol açar.yol açar.

2626

Hücre içi kalsiyum artışıHücre içi kalsiyum artışı--
nörotoksisitenörotoksisite ilişkisiilişkisi

Hücre içi Hücre içi CaCa+2 +2 unun aşırı miktarları aşırı miktarları nöronalnöronal
disfonksiyon (işlev bozukluğu)disfonksiyon (işlev bozukluğu) ve hücre ve hücre 
ölümüne yol açabilir. ölümüne yol açabilir. NöronalNöronal CaCa+2+2 artışı artışı 
ATPazATPaz, , fosfolipazlarfosfolipazlar, , proteazlarproteazlar, , 
endonükleazlarendonükleazlar gibi bir çok enzimi aktive gibi bir çok enzimi aktive 
edebilir. Bu enzimlerin aktivitesindeki artış edebilir. Bu enzimlerin aktivitesindeki artış 
geri dönüşümsüz geri dönüşümsüz nöronalnöronal hasarahasara yol açar. yol açar. 
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Hücre içi serbest Hücre içi serbest CaCa+2+2 artışıartışı
Hücre dışı Hücre dışı kaynaklı kaynaklı 
CaCa+2+2

Voltaj bağımlı Voltaj bağımlı CaCa+2+2

kanalları vekanalları ve
LigantLigant bağımlı bağımlı CaCa+2+2

kanalları içinden kanalları içinden 
hücreyehücreye girer.girer.

Hücre içi Hücre içi kaynaklı Cakaynaklı Ca+2+2

IPIP33’ın indüklediği ’ın indüklediği CaCa+2+2

salınımı vesalınımı ve
CaCa+2+2’nin indüklediği ’nin indüklediği 
CaCa+2 +2 salınımı ile oluşursalınımı ile oluşur

Bu olaylar sonucunda hücre içi düşük Bu olaylar sonucunda hücre içi düşük düzeydekidüzeydeki CaCa+2+2(10(10--88 M), yükselerek M), yükselerek 
1010--77, 10, 10--66

M  düzeyineM  düzeyine çıkarçıkar ve ve toksiktoksik etkilerini göstermeye etkilerini göstermeye başlar.başlar.
GlutamatGlutamat düzeylerinindüzeylerinin 1010

--55
M üstüne yükseltilmesi hücre içi kalsiyumu M üstüne yükseltilmesi hücre içi kalsiyumu 

daha fazla artıramaz. daha fazla artıramaz. 

2828
GepdGepdiiremen A, remen A, DuzenlIDuzenlI S, S, HacimuftuogluHacimuftuoglu A, A, SuleymanSuleyman H, H, OztasOztas SS.. PharmacolPharmacol ResRes. 2001;43(3):241. 2001;43(3):241--4.4.
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Serbest oksijen radikalleri ve Serbest oksijen radikalleri ve 
glutamatglutamat nörotoksisitesinörotoksisitesi

SerbestSerbest oksijen radikalleri; oksijen radikalleri; süperoksidsüperoksid dismutazdismutaz
enzimlerinin, enzimlerinin, katalazınkatalazın ve ve glutatyonglutatyon peroksidazınperoksidazın
sıkı kontrolü altındadır. sıkı kontrolü altındadır. SerbestSerbest radikallerin ana radikallerin ana 
üreticisi üreticisi mitokondridir. mitokondridir. OksijenOksijen radikalleri hücre, radikalleri hücre, 
doku ve organ hasarı oluşumuna katkı yaparlardoku ve organ hasarı oluşumuna katkı yaparlar. . 
Salisilik Asit (SA), OHSalisilik Asit (SA), OH-- radikali yakalayıcı olarak radikali yakalayıcı olarak 
glutamat (10glutamat (10--7 7 M) ve Kainik Asit toksisitesini M) ve Kainik Asit toksisitesini 
önlemede çok etkili bulunmuştur. Bu durum önlemede çok etkili bulunmuştur. Bu durum 
NMDA ve KA’in serbest radikal oluşturarak NMDA ve KA’in serbest radikal oluşturarak 
hücre ölümü yaptığını düşündürmektedir. hücre ölümü yaptığını düşündürmektedir. 

3030GepdiremenGepdiremen A, A, HacimuftuogluHacimuftuoglu A, A, DuzenliDuzenli S, S, OztasOztas S, S, SuleymanSuleyman H. H. PharmacolPharmacol ResRes. 2000;42(6):547. 2000;42(6):547--51.51.
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Serbest oksijen radikalleri ve Serbest oksijen radikalleri ve glutamatglutamat nörotoksisitesinörotoksisitesi

Serbest oksijen radikalleri Serbest oksijen radikalleri glutamatglutamat uptakeuptake inhibisyonuinhibisyonu
yapabilir. Ayrıca NMDA reseptör aktivasyonu yaparak, yapabilir. Ayrıca NMDA reseptör aktivasyonu yaparak, 
süperoksitsüperoksit salınımınasalınımına, , hücre içi kalsiyum artışınahücre içi kalsiyum artışına ve ve NO NO 
oluşumunaoluşumuna yol açabilir.yol açabilir.
Çalışmalar, Çalışmalar, antioksidanlarınantioksidanların nöropatik ağrıda analjeziknöropatik ağrıda analjezik
etkili olduklarını göstermiştir. Bu durum, serbest oksijen etkili olduklarını göstermiştir. Bu durum, serbest oksijen 
radikallerinin doku radikallerinin doku hasarınınhasarının oluşturduğu ağrıda rolünün oluşturduğu ağrıda rolünün 
olduğunu olduğunu düşündürmektedir.düşündürmektedir. Serbest oksijen Serbest oksijen 
radikallerinin oluşturduğu radikallerinin oluşturduğu ağrı,ağrı, glutamatglutamat reseptör reseptör 
aktivasyon artışından kaynaklanabilir. Yani;aktivasyon artışından kaynaklanabilir. Yani;
Ağrı yolağının birinciAğrı yolağının birinci sıra nöron ucundakisıra nöron ucundaki sinapstasinapsta
glutamatglutamat artmaktadır,artmaktadır,
GlutamatGlutamat taşıyıcıları hücre dışı taşıyıcıları hücre dışı glutamatıglutamatı dengede dengede 
tutmaya tutmaya çalışmaktadır,çalışmaktadır,
Serbest oksijen radikalleri Serbest oksijen radikalleri glutamatglutamat transportunutransportunu
zayıflatmaktadır.zayıflatmaktadır.

3232

FigFig. 1.. 1. TheThe effectseffects of of systemicsystemic phenylphenyl--NN--terttert--butylnitrone (PBN) 50butylnitrone (PBN) 50 mg/kgmg/kg on on formalinformalin--inducedinduced painpain in in micemice. . TheThe data data areare
presentedpresented as as cumulativecumulative meanmean lickinglicking andand bitingbiting timetime ±± S.E.M. (s) S.E.M. (s) duringduring thethe acuteacute phasephase (0(0––55 minmin), ), quiescentquiescent phasephase (5(5––

1515 minmin), ), andand tonictonic phasephase (15(15––3030 minmin) of ) of thethe formalinformalin test. test. AsterisksAsterisks indicateindicate significantsignificant differencesdifferences betweenbetween thethe controlcontrol
groupgroup andand thethe treatmenttreatment groupgroup: *: *PP << 0.05 by0.05 by a a twotwo--wayway ANOVA, ANOVA, followedfollowed byby a a StudentStudent––NewmanNewman––KeulsKeuls post hoc test. post hoc test. 

HacimuftuogluHacimuftuoglu AA et al.et al., , BehavBehav Brain Res.Brain Res. 16;173(2):21116;173(2):211--6. 6. 20062006
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FigFig. 2.. 2. TheThe effectseffects of of systemicsystemic dosesdoses of of 44--hydroxyhydroxy--2,2,6,62,2,6,6--tetramethylpiperidinetetramethylpiperidine--11--oxy (TEMPOL) 200oxy (TEMPOL) 200 andand 5050 mg/kg) on mg/kg) on 
formalinformalin--inducedinduced painpain in in micemice. . TheThe data data areare presentedpresented as as cumulativecumulative meanmean lickinglicking andand bitingbiting timetime ±± S.E.M. (s) S.E.M. (s) duringduring
thethe acuteacute phasephase (0(0––55 minmin), ), quiescentquiescent phasephase (5(5––1515 minmin), ), andand tonictonic phasephase (15(15––3030 minmin) of ) of thethe formalinformalin test. test. AsterisksAsterisks

indicateindicate significantsignificant differencesdifferences betweenbetween thethe controlcontrol groupgroup andand thethe treatmenttreatment groupgroup: ***: ***PP << 0.001 0.001 byby a a twotwo--wayway ANOVA, ANOVA, 
followedfollowed byby a a StudentStudent––NewmanKeulsNewmanKeuls post hoc test. post hoc test. 

HacimuftuogluHacimuftuoglu AA et al.et al., , BehavBehav Brain Res.Brain Res. 16;173(2):21116;173(2):211--6. 6. 20062006

3434

FigFig. 3.. 3. TheThe effectseffects of of systemicsystemic dosesdoses of of NN--acetylacetyl--LL--cysteine (NAC) 200cysteine (NAC) 200 andand 100100 mg/kgmg/kg on on formalinformalin--inducedinduced painpain in in 
micemice. . TheThe data data areare presentedpresented as as cumulativecumulative meanmean lickinglicking andand bitingbiting timetime ±± S.E.M. (s) S.E.M. (s) duringduring thethe acuteacute phasephase (0(0––55 minmin), ), 
quiescentquiescent phasephase (5(5––1515 minmin), ), andand tonictonic phasephase (15(15––3030 minmin) of ) of thethe formalinformalin test. test. AsterisksAsterisks indicateindicate significantsignificant differencesdifferences

betweenbetween thethe controlcontrol groupgroup andand thethe treatmenttreatment groupgroup: *: *PP << 0.05; ***0.05; ***PP << 0.001 0.001 byby a a twotwo--wayway ANOVA, ANOVA, followedfollowed byby a a 
StudentStudent––NewmanNewman––KeulsKeuls post hoc test. post hoc test. 

HacimuftuogluHacimuftuoglu AA et al.et al., , BehavBehav Brain Res.Brain Res. 16;173(2):21116;173(2):211--6. 6. 20062006



18

3535
Bennet and Xie 1988

3636

Sinir bağlanması sonrası oluşan Sinir bağlanması sonrası oluşan nöropatiknöropatik ağrı ağrı glutamatglutamat tataşıyıcışıyıcı proteinleri proteinleri 
azaltmıştırazaltmıştır

Sinir bağlanması sonrası 
oluşan nöropatik ağrı

Azalmış Glutamat
Taşıyıcıları

Sung, B. et al. J. Neurosci. 2003;23:2899-2910,



19

3737

EAAT3EAAT3
EAAT2EAAT2
EAAT1EAAT1xx

Stephens RL 2006

3838

Sonuçta Sonuçta glutamatglutamat artmış, NMDA fazla uyarılmış olabilir. artmış, NMDA fazla uyarılmış olabilir. 
Bu ancak Bu ancak glutamatınglutamatın o bölgede belirlenmesiyle mümkün o bölgede belirlenmesiyle mümkün 
olan kesinleştirilememiş bir durumdu. Fakat son olan kesinleştirilememiş bir durumdu. Fakat son 
zamanlarda zamanlarda glutamatglutamat artışı in artışı in vivovivo voltametrivoltametri teknikleriyle teknikleriyle 
ortaya konulabilmektedir. ortaya konulabilmektedir. 
Duyusal ağrı yolağının 1. Duyusal ağrı yolağının 1. sinapsındasinapsında glutamatglutamat majormajor
eksitatöreksitatör nörotransmitterdirnörotransmitterdir. . AntikanserAntikanser ilaçlardan olan ilaçlardan olan 
paklitakselinpaklitakselin oluşturduğu oluşturduğu nöropatiknöropatik ağrının da bu ağrının da bu 
bölgedeki artmış bölgedeki artmış glutamatglutamat salınımındansalınımından kaynaklandığı kaynaklandığı 
ortaya konmuştur. Burada in ortaya konmuştur. Burada in vivovivo voltametriylevoltametriyle glutamatglutamat
artışı gösterilmiştir.artışı gösterilmiştir.
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Binns BC, 2005

Figure 1:
Glutamate amplitudes on control (a) and paclitaxel taken animals (b)
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NONO--glutamatglutamat toksisitetoksisite ilişkisi:ilişkisi:
NMDA ve KA NMDA ve KA reseptörreseptör aktivasyonununaktivasyonunun serebellarserebellar
parçalardaparçalarda arginindenargininden NO NO sentezinisentezini indüklediindüklediği ği 
gösterilmiştir.gösterilmiştir.
NO NO serebralserebral iskemideiskemide ikili rol oynar; ikili rol oynar; nöroproteksiyonnöroproteksiyon ve ve 
nörotoksisitenörotoksisite. . NörotoksinNörotoksin olarak NO, olarak NO, glutamatglutamat salınımınısalınımını
ve NMDA reseptörlerin aşırı aktivasyonuyla ve NMDA reseptörlerin aşırı aktivasyonuyla iskemikiskemik
eksitotoksikeksitotoksik beyin hasarını artırır. Diğer taraftan beyin hasarını artırır. Diğer taraftan serebralserebral
iskemininiskeminin erken basamaklarında erken basamaklarında iskemikiskemik bölgenin bölgenin 
kanlanmasını artırır. kanlanmasını artırır. 
Bir nitrik oksit Bir nitrik oksit sentazsentaz inhibitörü olan inhibitörü olan 77--nitroindazolünnitroindazolün, , 
NMDA’nınNMDA’nın intrastriatalintrastriatal injeksiyonuinjeksiyonu ile oluşturulan hasarı ile oluşturulan hasarı 
azalttığı fakat KA veya azalttığı fakat KA veya AMPA’ylaAMPA’yla oluşturulan hasara oluşturulan hasara 
etkisi olmadığı gösterilmiştir. etkisi olmadığı gösterilmiştir. BirBir çalışmada çalışmada SNPSNP
((sodyumsodyum nnitroprussid)itroprussid) hidroksil radikal oluşumuna neden hidroksil radikal oluşumuna neden 
olmuştur. Bu çalışmada olmuştur. Bu çalışmada nimodipinnimodipin ve ve dantrolendantrolen SNP’ninSNP’nin
oluşturduğu oluşturduğu nörotoksisiteyinörotoksisiteyi önlemede başarısız olmuştur. önlemede başarısız olmuştur. 
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GlutamatGlutamat/sistin /sistin antiportantiport sistem sistem 
bozukluğu ve bozukluğu ve nörotoksisitenörotoksisite::

Glutamat/sistinGlutamat/sistin antiportuantiportu sistinisistini hücre içine, hücre içine, 
glutamatıglutamatı hücre dışına taşır. hücre dışına taşır. 1010--44 M’lıkM’lık
ekstraselülerekstraselüler glutamatglutamat konsantrasyonunda konsantrasyonunda 
sistin alımı tamamen durursistin alımı tamamen durur. . Sistin, hücrede Sistin, hücrede 
antioksidan savunma mekanizması olan antioksidan savunma mekanizması olan 
indirgenmiş glutatyonindirgenmiş glutatyon (GSH)‘un sentezi (GSH)‘un sentezi 
için gereklidir. GSH, için gereklidir. GSH, ekstraselülerekstraselüler glutamatglutamat
tarafından tüketilirse hücreler bir çeşit tarafından tüketilirse hücreler bir çeşit 
programlı hücre ölümüyle ölebilirler. Bu tip programlı hücre ölümüyle ölebilirler. Bu tip 
hasar antioksidanlarla bariz şekilde hasar antioksidanlarla bariz şekilde 
azaltılabilir.azaltılabilir.

4444ToreTore SyversenSyversen--2006 SSCT2006 SSCT
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GlutamatGlutamat taşıyıcıları ve taşıyıcıları ve 
eksitotoksisiteyeeksitotoksisiteye yatkınlık:yatkınlık:

GlutamatGlutamat taşıyıcıları için genler klonlanmıştır ve 5 alttaşıyıcıları için genler klonlanmıştır ve 5 alt--tip ayırt tip ayırt 
edilmiştir. edilmiştir. GlutamatGlutamat//aspartataspartat taşıyıcısı (GLAST=EAAT1), taşıyıcısı (GLAST=EAAT1), glutamatglutamat
taşıyıcısı 1 (GLTtaşıyıcısı 1 (GLT--11==EAAT2), EAAT2), eksitatöreksitatör aminoasit taşıyıcısı 3 aminoasit taşıyıcısı 3 
(EAAC(EAAC11=EAAT3), =EAAT3), eksitatöreksitatör aminoasit taşıyıcısı 4 (EAAT4) ve aminoasit taşıyıcısı 4 (EAAT4) ve 
EAAT5. EAAT5. GlutamatGlutamat taşıyıcılarının taşıyıcılarının uptakeuptake inhibitörü inhibitörü threothreo--betabeta--
benzyloxyaspartatebenzyloxyaspartate (TBOA) (TBOA) sinaptiksinaptik aralıkta aralıkta glutamatglutamat artışına yol artışına yol 
açarak, NMDA reseptörlerinin aktivasyonu sonucu açarak, NMDA reseptörlerinin aktivasyonu sonucu nörotoksiknörotoksik etki etki 
oluşturur fakat oluşturur fakat gliotoksikgliotoksik değildir. değildir. TBOATBOA, ciddi nekrotik , ciddi nekrotik 
nörodejenerasyonanörodejenerasyona yol açmıştır. yol açmıştır. GlutamatGlutamat taşıyıcılarının nekrotik taşıyıcılarının nekrotik 
ölüme karşı önemli koruyucu etkileri görülmüştür. Bu etki ölüme karşı önemli koruyucu etkileri görülmüştür. Bu etki glutamatglutamat
reseptör antagonistleri ile bloke reseptör antagonistleri ile bloke edilebilmiştir.edilebilmiştir. İlave olarak TBOA, İlave olarak TBOA, 
sıçan sıçan hipokampusundahipokampusunda iskemiiskemi oluşturmuştur.oluşturmuştur.

4646
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GLTGLT--1’i genetik olarak ortadan kaldırılan farelerde 1’i genetik olarak ortadan kaldırılan farelerde 
azalmış azalmış glutamatglutamat taşınımıtaşınımı aktivitesi sonucu aktivitesi sonucu nöbetler ve nöbetler ve 
nörotoksisiteyenörotoksisiteye yatkınlıkyatkınlık gözlenmiştir.gözlenmiştir.
GlutamatGlutamat taşınımıtaşınımı aktivitesinde değişiklikler saptanan aktivitesinde değişiklikler saptanan 
hastalıklar arasında ALS (hastalıklar arasında ALS (AmyotrofikAmyotrofik laterallateral skleroz), skleroz), 
HuntingtonHuntington, Parkinson ve Alzheimer Hastalığı , Parkinson ve Alzheimer Hastalığı sayılabilir.sayılabilir.
GlutamatGlutamat disfonksiyonudisfonksiyonu patojenezepatojeneze katkı mı yapıyor katkı mı yapıyor 
yoksa hastalık patolojisinin bir sonucu mu yoksa hastalık patolojisinin bir sonucu mu 
bilinmemektedir. Ama bilinmemektedir. Ama nörodejenerasyonunnörodejenerasyonun
başlangıcında başlangıcında glutamatglutamat taşıyıcı aktivitede değişimler taşıyıcı aktivitede değişimler 
başlar.başlar.

4848

ALS:ALS: GLTGLT--1 (EAAT2) taşıyıcı miktarı düşük1 (EAAT2) taşıyıcı miktarı düşük
bulunmuştur. bulunmuştur. BurdaBurda değişmiş GLTdeğişmiş GLT--1 1 mRNAmRNA
süreçlerinden bahsedilmektedir. Son çalışmalar, süreçlerinden bahsedilmektedir. Son çalışmalar, 
beta beta laktamlaktam antibiyotiklerin antibiyotiklerin glutamatglutamat taşıyıcı taşıyıcı 
aktivite artışı yaptıkları yönünde bilgi vermektedir aktivite artışı yaptıkları yönünde bilgi vermektedir 
ve ALS hastalarında denenmektedir.ve ALS hastalarında denenmektedir.
Alzheimer Alzheimer HastHast:: GlutamatGlutamat taşıyıcılarının sayısı taşıyıcılarının sayısı 
yaşlılıkta azalmaya başlaryaşlılıkta azalmaya başlar. Sağlıklı gruplarla . Sağlıklı gruplarla 
karşılaştırınca Alzheimer hastalarında karşılaştırınca Alzheimer hastalarında EAAT1 EAAT1 
ekspresyonu azalmıştırekspresyonu azalmıştır. GLT. GLT--11 ((EAAT2EAAT2) ) 
inaktivasyonuinaktivasyonu gözükür. gözükür. PlateletlerdekiPlateletlerdeki uptakeuptake
aktivitesi beyin aktivitesi beyin glutamatglutamat uptekiupteki hakkında bilgi hakkında bilgi 
verebilir. verebilir. 
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Rothstein JD et al, Nature, Rothstein JD et al, Nature, 433(7021):73433(7021):73--7,7,20052005

5050

İİnme,nme, omurilik yaralanmasıomurilik yaralanması: : GlutamatınGlutamatın
taşınma yönü tersine döner, taşınma yönü tersine döner, sinaptiksinaptik
glutamatglutamat artar. Bu durumda beta laktam artar. Bu durumda beta laktam 
antibiyotiklerle glutamat uptekinin antibiyotiklerle glutamat uptekinin 
artırılmasının tedavi edici etkisi olabilir.artırılmasının tedavi edici etkisi olabilir.
Bu Bu konudakonuda yapyapıılmlmışış olanolan ççalalışışmalarmalar dikkatedikkate
alalıındndığıığındanda; ; glutamatglutamatıınn nnöörotoksisiterotoksisite
oluoluşşumundaumunda hangihangi mekanizmalarmekanizmalarıı nene ööllçüçüdede
kullandkullandığıığınnıı kesinkesin olarakolarak ortayaortaya koyabilmekkoyabilmek iiççinin
dahadaha ileriileri araaraşşttıırmalararmalara gerekgerek olduolduğğuu gergerççeeğğii
ortayaortaya ççııkmaktadkmaktadıırr..
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Gelecekte Yapılması Planlanan Gelecekte Yapılması Planlanan 
ÇalışmalarÇalışmalar

Paklitakselin oluşturacağı olası nörotoksik Paklitakselin oluşturacağı olası nörotoksik 
etkilerin nöron hücre kültür ortamında etkilerin nöron hücre kültür ortamında 
gösterilmesi (Tübitak 1001 projesi kapsamında gösterilmesi (Tübitak 1001 projesi kapsamında 
desteklendi).desteklendi).
Antikanser ilaçların indüklediği ağrı duyarlılık Antikanser ilaçların indüklediği ağrı duyarlılık 
artışının glutamat düzeyiyle ilişkisi (Tübitak 1001 artışının glutamat düzeyiyle ilişkisi (Tübitak 1001 
projesi kapsamında 3 yıllığına desteklendi).projesi kapsamında 3 yıllığına desteklendi).
KapsaisininKapsaisinin indüklediği indüklediği spinalspinal glutamatglutamat
salıverilmesi ve ağrı salıverilmesi ve ağrı ilişkisi (voltametri çalışması)ilişkisi (voltametri çalışması)
Genetiği değiştirilmiş farelerde glutamat taşıyıcı Genetiği değiştirilmiş farelerde glutamat taşıyıcı 
proteinlerin yokluğunda, paklitakselin proteinlerin yokluğunda, paklitakselin 
oluşturacağı etkilerin değişimioluşturacağı etkilerin değişimi
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KinolinikKinolinik Asit:Asit:

KinolinikKinolinik asidasid, L, L--triptofandantriptofandan sentezlenen sentezlenen 
endojenendojen eksitatöreksitatör nörotoksindirnörotoksindir. . KinolinikKinolinik
asit asit NMDA NMDA resöptörüresöptörü üzerinden üzerinden toksisitetoksisite
oluşturur.oluşturur. KinolinikKinolinik asidasid seviyesinin AIDS seviyesinin AIDS 
hastalarında dramatik olarak yükseldiği hastalarında dramatik olarak yükseldiği 
bulunmuştur. AIDS bulunmuştur. AIDS demansındademansında motor motor 
belirtiler, belirtiler, BOS’takiBOS’taki kinolinatkinolinat seviyeleriyle seviyeleriyle 
orantılıdır. orantılıdır. AntiretroviralAntiretroviral ajan ajan azidotimidinleazidotimidinle
tedavi BOS tedavi BOS kinolinatkinolinat seviyelerini seviyelerini 
azaltmıştır.azaltmıştır.

5454

NMDA ve NMDA ve nonnon--NMDA reseptör antagonistlerinin  NMDA reseptör antagonistlerinin  yenidoğanyenidoğan
beyin kültürlerinde, beyin kültürlerinde, florosanflorosan mikroskopuylamikroskopuyla patolojik patolojik 

değerlendirmesideğerlendirmesi

CHX: CHX: SikloheksimidSikloheksimid: Programlı hücre ölümünde : Programlı hücre ölümünde peptidilpeptidil transferaztransferaz aktivitesini önleyerek proteinlerin sentezini önleraktivitesini önleyerek proteinlerin sentezini önler

S. S. GrojeanGrojean ExpExp NeurolNeurol 166166 (2000), 334(2000), 334––341341
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DomoikDomoik asidasid (DA) su yosunlarında bulunur (DA) su yosunlarında bulunur 
ve yosunlarla beslenen midyenin ve yosunlarla beslenen midyenin 
yenmesiyle insanda yenmesiyle insanda toksiktoksik birikim olabilir. birikim olabilir. 
DA, DA, KainikKainik Asit reseptör Asit reseptör agonistidiragonistidir. . 
1987’de Kanada’da 1987’de Kanada’da domoikdomoik asit asit 
zehirlenme salgını oluşmuştur. Bu zehirlenme salgını oluşmuştur. Bu 
nörotoksininnörotoksinin insanda birikimi insanda birikimi hipokampusahipokampusa
zarar verebilir ve zarar verebilir ve demansdemans oluşturabilir.oluşturabilir.
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Bir çeşit Bir çeşit nohutunnohutun ((LatirusLatirus SativusSativus) diyetsel birikimiyle ) diyetsel birikimiyle 
ilişkili olarak gelişen ilişkili olarak gelişen nörolatrizmnörolatrizm, Doğu Afrika ve Güney , Doğu Afrika ve Güney 
Asya’da sık görülen bir durumdur. BetaAsya’da sık görülen bir durumdur. Beta--NN--OksalaminoOksalamino--LL--
alaninalanin (L(L--BOAA)BOAA) bu bitkiden ayrıştırılan sorumlu toksindir. bu bitkiden ayrıştırılan sorumlu toksindir. 
Bu aminoasit Bu aminoasit AMPA AMPA resöptörresöptör agonistiagonisti gibi davranır. gibi davranır. 
Motor korteks ve Motor korteks ve lumbarlumbar sipinalsipinal kortta seçici olarak kortta seçici olarak toksiktoksik
etkiler oluşturur.etkiler oluşturur.
CycascircinalisCycascircinalis bitkisinin tohumu betabitkisinin tohumu beta--NN--metilmetil--aminoamino--LL--
alaninalanin (L(L--BMAA)BMAA) aminoasitiaminoasiti içerir. içerir. NötraldirNötraldir, , eksitatöreksitatör
veya veya toksiktoksik değildir ama bikarbonatın varlığında değildir ama bikarbonatın varlığında 
eksitotoksikeksitotoksik olur ve olur ve AMPA ve NMDA reseptör AMPA ve NMDA reseptör agonistiagonisti
gibi davranır. gibi davranır. 
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ActivationActivation of of voltagevoltage--gatedgated sodiumsodium channelschannels
triggerstriggers

excitotoxicityexcitotoxicity
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GliaGlia subsetssubsets of of gliaglia havehave beenbeen
shownshown toto containcontain::

1.1.voltagevoltage--gatedgated NaNa++andand Ca2+Ca2+channelschannels
2.2.ClCl--channelschannels
3.3.NaNa+/K++/K+pumpspumps; HCO3; HCO3--/H+/H+exchangerexchanger
4.4.neurotransmitterneurotransmitter transporterstransporters ((gluglu, , 
GABA, GABA, glygly, …), …)
5.5.neurotransmitterneurotransmitter receptorsreceptors
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Thomas C. WestfallThomas C. Westfall

6262

GlutamatınGlutamatın ortamdan ortamdan taşıyıclarlataşıyıclarla alınma hızı yaşla değişmekte (alınma hızı yaşla değişmekte (ratrat çalışması) çalışması) 

GregGreg GerhardGerhard 2006,Sensor teknoloji 2006,Sensor teknoloji 
Kursu, KentuckyKursu, Kentucky
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Thomas C. WestfallThomas C. Westfall
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threefold increase in protein levels and a comparable threefold increase in protein levels and a comparable 
increase in GLTincrease in GLT--1 specific biochemical and 1 specific biochemical and 

electrophysiological transport. electrophysiological transport. Nick Nick ProvartProvart
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Steve CoxSteve Cox--J16J16--20032003
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NO as a friend: NMDANO as a friend: NMDA

SA Lipton, 1993; M. Gbadegesin, 1999; M. Espey, 2000

• S-nitrosylation of thiol or 
• S-nitrosylation of zinc finger and
• redox of thiols

closes the NMDA receptor

Prevents excessive NMDA
activation and neurotoxicity

NMDA receptor

Ca 2+ Glutamate

Zn finger

S
Thiol

CAM 
nNOS

NO

• Huntington’s >90% of neurons die but all nNOS neurons survive

Concentration, distance or form of NOS which 
decide of NO effect but also a type of the cell.  
Can the form of NO affect its effect? 

RJ Ferrante, 1985
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NO & NMDA NO & NMDA NeurotoxicityNeurotoxicity vs. NO vs. NO 
Related Related NeuroprotectiveNeuroprotective EffectsEffects

SA Lipton, 1993

Factors deciding of the NO effect:

• Concentration
• Distance
• Type of the neuron
• Form of NO 

Can intra-extracellular milieu affect the NO effect? 

NGL, SNAP = donor of NO+; neuroprotective

SIN-1 = NO, O2-; neurotoxic

.

NONO++ NO, ONO, O22--

NMDA receptor

Ca 2+ Glutamate

Zn finger

S
Thiol

NO

ONOOONOO--
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Kalsiyum Kalsiyum nörotoksisitenörotoksisite ilişkisiilişkisi

GlutamatGlutamat reseptör aktivasyonu sonrası gelişen kalsiyum reseptör aktivasyonu sonrası gelişen kalsiyum 
artışı; protein artışı; protein kinazkinaz, , fosfolipazfosfolipaz, NO sentezi, , NO sentezi, mitokondriyalmitokondriyal
fonksiyon bozulması ve serbest radikal oluşumuna yol fonksiyon bozulması ve serbest radikal oluşumuna yol 
açar. Kalsiyumun artışı, bu sayılan öldürücü süreçlerin açar. Kalsiyumun artışı, bu sayılan öldürücü süreçlerin 
birini veya birkaçını aktive edebilir.birini veya birkaçını aktive edebilir.
Bazı Bazı araaraştırıcılaraştırıcılara göre serbest kalsiyum artışıgöre serbest kalsiyum artışı,, membranmembran
bütünlüğünün bozulması sonrası gelişen bir olaydır ve bütünlüğünün bozulması sonrası gelişen bir olaydır ve 
oksidanlarınoksidanların indüklediği hücre ölümüne katkısı yoktur.indüklediği hücre ölümüne katkısı yoktur.
Fakat diğer bir görüşe göre hücre içi kalsiyum Fakat diğer bir görüşe göre hücre içi kalsiyum 
seviyelerindeki erken yükselmenin seviyelerindeki erken yükselmenin oksidatifoksidatif stresi stresi 
oluşturduğu, mitokondrilere zarar verdiği ve kalsiyum oluşturduğu, mitokondrilere zarar verdiği ve kalsiyum 
bağımlı sindirici enzimleri bağımlı sindirici enzimleri aktiflediğiaktiflediği, mitokondri ve , mitokondri ve 
iskeleti iskeleti hasarladığıhasarladığı ve sonuçta ve sonuçta oksidanlarınoksidanların indüklediği indüklediği 
hücre ölümlerinde merkezi bir rol oynadığı hücre ölümlerinde merkezi bir rol oynadığı 
savunulmuştur. savunulmuştur. 
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Kalsiyum Kalsiyum nörotoksisitenörotoksisite ilişkisiilişkisi
EndoplazmikEndoplazmik retikulumretikulum (ER) kalsiyumun hücre içindeki (ER) kalsiyumun hücre içindeki majormajor
depo yeridir ve hücresel kalsiyum depo yeridir ve hücresel kalsiyum homeostazisinihomeostazisini sağlar. sağlar. 
OksidanlarOksidanlar, , sulfidrilsulfidril aktif ajanlar ve serbest radikaller kalsiyumaktif ajanlar ve serbest radikaller kalsiyum--
ATPazıATPazı inhibeinhibe eder. eder. ER’denER’den kalsiyum salar. Bu durum ER kalsiyum salar. Bu durum ER 
kalsiyumunun kalsiyumunun oksidanoksidan toksisitesindetoksisitesinde rol oynadığını rol oynadığını 
düşündürmektedir. düşündürmektedir. 
DantrolenDantrolen, , sarkoplazmiksarkoplazmik retikulumretikulum ve ve ER’denER’den kalsiyum kalsiyum 
salınımınısalınımını inhibeinhibe eder. eder. 
DantrolenDantrolen, çalışmamızda, , çalışmamızda, glutamatglutamat toksisitesindetoksisitesinde oluşan hücre oluşan hücre 
ölümünü önlemiş, ölümünü önlemiş, nimodipinlenimodipinle beraber daha da önlemiş fakat beraber daha da önlemiş fakat 
kontrol değerine çekememiştir. Bu sonuçta, sodyum/klor kontrol değerine çekememiştir. Bu sonuçta, sodyum/klor 
bağımlı bağımlı glutamatglutamat toksisitetoksisite komponentikomponenti rol oynayabilir. rol oynayabilir. 
MetabotrobikMetabotrobik glutamatglutamat agonistleriagonistleri ile hücre kültürlerinde oluşan ile hücre kültürlerinde oluşan 
astrositastrosit şişmesi, şişmesi, dantrolendantrolen tarafından azaltılmıştır. tarafından azaltılmıştır. 
NimodipinNimodipin, kainatın indüklediği , kainatın indüklediği nörotoksisitedenörotoksisitede de dozde doz--bağımlı bağımlı 
nöroproteksiyonnöroproteksiyon yapmaktadır. yapmaktadır. 
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Depolanma, salınma ve Depolanma, salınma ve gerialınımgerialınım::
GlutamatGlutamat içeren sinir uçları içeren sinir uçları glutamatıglutamatı sinaptiksinaptik veziküllerde depolar veziküllerde depolar 
ve sinir uçlarının ve sinir uçlarının depolarizasyonudepolarizasyonu ile ile CaCa+2+2’a bağımlı’a bağımlı ekzositotikekzositotik
süreçle süreçle glutamatıglutamatı sinaptiksinaptik aralığa salıverir. aralığa salıverir. SinaptikSinaptik glutamatınglutamatın etkisi etkisi 
presinaptikpresinaptik sinir terminalinde ve/veya sinir terminalinde ve/veya glialglial hücrelerdeki yüksek hücrelerdeki yüksek 
afiniteliafiniteli uptakeuptake yapan sodyum kenetli yapan sodyum kenetli glutamatglutamat taşıyıcılarıylataşıyıcılarıyla
sonlandırılır.sonlandırılır.

GlutamatGlutamat glialglial hücrelerde hücrelerde glutaminglutamin sentetazlasentetazla glutamineglutamine döndürülür. döndürülür. 
AstrositlerdeAstrositlerde glutamatglutamat alfa alfa ketoglutarataketoglutarata okside olabilir. Bu da aktif okside olabilir. Bu da aktif 
bir şekilde sinire taşınabilir ve bir şekilde sinire taşınabilir ve nöronalnöronal glutamatglutamat sentezi sırasında sentezi sırasında 
eksilen alfaeksilen alfa--ketoglutaratınketoglutaratın yerine konabilir. yerine konabilir. GlutamatGlutamat sentezi; ana sentezi; ana 
prekürsörüprekürsörü olan olan glutamininglutaminin birikimi, yeni sentezlenen birikimi, yeni sentezlenen glutamatglutamat
salınımısalınımı ve son ürün ve son ürün inhibisyonuylainhibisyonuyla kontrol altında tutulur.kontrol altında tutulur.

GlutamatGlutamat reseptörlerinin aşırı veya uzun süre aktivasyonu reseptörlerinin aşırı veya uzun süre aktivasyonu 
eksitotoksisiteyeeksitotoksisiteye ve nöron ölümüne yol açabilir. Hücrelerarası ve nöron ölümüne yol açabilir. Hücrelerarası 
glutamatglutamat konsantrasyonu konsantrasyonu 11--3 µ3 µMM’ı’ı aştığı zaman aştığı zaman toksikasyontoksikasyon başlar.başlar.
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Bu Bu durumda NO toksisitesindedurumda NO toksisitesinde kalsiyumun kalsiyumun oksidanoksidan hücre hücre 
ölümünün sebebi değil, sonucu olduğu yaklaşımına güç ölümünün sebebi değil, sonucu olduğu yaklaşımına güç 
vermektedir. Fakat NMDA reseptör aktivasyonunda tersi durum vermektedir. Fakat NMDA reseptör aktivasyonunda tersi durum 
söz konusuydu. söz konusuydu. SNP’ninSNP’nin indüklediği indüklediği nörotoksisitedenörotoksisitede kalsiyum kalsiyum 
salınımısalınımı muhtemelen nöronların muhtemelen nöronların membranmembran bütünlüğünün bütünlüğünün 
bozulmasından kaynaklanmaktadırbozulmasından kaynaklanmaktadır. Fakat NO sentezi için hücre . Fakat NO sentezi için hücre 
içi kalsiyumun gerekliliği de bir başka önemli noktadır.içi kalsiyumun gerekliliği de bir başka önemli noktadır.
NO’ınNO’ın, , glutamatglutamat nörotoksisitesindenörotoksisitesinde NMDA reseptör kenetli iyon NMDA reseptör kenetli iyon 
kanallarını kapatarak koruyucu rol oynadığı, fakat kanallarını kapatarak koruyucu rol oynadığı, fakat NO’inNO’in artan artan 
konsantrasyonlarının, oksijen radikal oluşumuyla ilişkili olduğukonsantrasyonlarının, oksijen radikal oluşumuyla ilişkili olduğu
ve ve toksiktoksik hale gelmeye başladığı, hale gelmeye başladığı, retinalretinal nöron kültürlerinde nöron kültürlerinde 
gösterilmiştir.gösterilmiştir.
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GepdiremenGepdiremen A, A, HacimuftuogluHacimuftuoglu A, A, BuyukokurogluBuyukokuroglu ME, ME, SuleymanSuleyman H. H. NitricNitric oxideoxide donordonor
sodiumsodium nitroprussidenitroprusside inducesinduces neurotoxicityneurotoxicity in in cerebellarcerebellar granulargranular cellcell cultureculture in in ratsrats byby an an 

independentindependent mechanismmechanism fromfrom LL--typetype oror dantrolenedantrolene--sensitivesensitive calciumcalcium channelschannels. . BiolBiol

PharmPharm BullBull. 2002 . 2002 OctOct;25(10):1295;25(10):1295--7.7.
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GepdiremenGepdiremen A, A, HacimuftuogluHacimuftuoglu A, A, BuyukokurogluBuyukokuroglu ME, ME, SuleymanSuleyman H. H. NitricNitric oxideoxide donordonor
sodiumsodium nitroprussidenitroprusside inducesinduces neurotoxicityneurotoxicity in in cerebellarcerebellar granulargranular cellcell cultureculture in in ratsrats byby an an 

independentindependent mechanismmechanism fromfrom LL--typetype oror dantrolenedantrolene--sensitivesensitive calciumcalcium channelschannels. . BiolBiol

PharmPharm BullBull. 2002 . 2002 OctOct;25(10):1295;25(10):1295--7.7.
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GepdiremenGepdiremen A, A, HacimuftuogluHacimuftuoglu A, A, BuyukokurogluBuyukokuroglu ME, ME, SuleymanSuleyman H. H. NitricNitric oxideoxide donordonor
sodiumsodium nitroprussidenitroprusside inducesinduces neurotoxicityneurotoxicity in in cerebellarcerebellar granulargranular cellcell cultureculture in in ratsrats byby an an 

independentindependent mechanismmechanism fromfrom LL--typetype oror dantrolenedantrolene--sensitivesensitive calciumcalcium channelschannels. . BiolBiol

PharmPharm BullBull. 2002 . 2002 OctOct;25(10):1295;25(10):1295--7.7.
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