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Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir
Bozulan mekanizmalar
nAChR ve nörodejenerasyonla ilişkisi
tedavi girişimleri ve sonuçları
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1) ekstrasellüler abeta proteinlerinin 
birikmesi ve amiloid plakları oluşturması
2) tau proteinin anormal fosforilasyonu 
ile nörofibriler yumak oluşması
3) lokal inflamasyonun artışı
4) kolinerjik iletide bozulma,

presinaptik olarak azalır.

N. Basalis Meynert
• Neokortikal ACh projeksiyonlarının temel kaynağı
• İlk dejenerasyon belirtilerinin izlendiği odaklardan

Perry E, 1978, 1995



ACh
• Muskarinik
• Nikotinik reseptöre bağlanır

7 alfa subünitesi (alfa 2-7, alfa 9)
3 beta subünitesi var (Beta 2-4)

Albuquerque et al 2009
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Bağımlılık: astrositik KYNA dopaminerjik VTA nöronları regüle eder.

Nuc 
accumbens

Dopa artış

Albuquerque et al 2009



Toksinler kırmızı, α subunitesi koyu mavi, yapısal β subunitesi açık mavi.

Albuquerque et al 2009

Nöron için yaşamsal
nöroproteksiyonda
sinaptik plastisitede görevli

Presinaptik nAChR birçok nörotransmiter 
salınımında iş görür (DA, NA, Serotonin, 
ACh, GABA, glutamat)



Alzheimer hastalığında erken evrede
nAChR’nin işlev ya da ekspresyonu hastalığın 
semptomlarına paralellik gösterir
• Hellström-Lindahl et al., 1999; Nordberg, 2001; 

Perry et al., 2001; Wevers et al., 1999. 
Daha ileri evrede bu korelasyon izlenmez
• Sabbagh et al., 2001

Nikotinik reseptörlerin kaybı

Pathologic and Nicotinic Receptor Binding Differences Between Mild 
Cognitive Impairment, Alzheimer Disease, and Normal Aging
Marwan N. Sabbagh et al, Arch Neurol 2006



Counts et al, Arch Neurol 2007

AH’de hem muskarinik reseptörler hem de  nikotinik 
reseptörler azalır

• Shimohama et al. (1986) 
Nikotinik reseptörler ve kolinerjik ileti bozulur. %60-
80 oranında Neokortikal kolinerjik projeksiyonların 
kaynağı olan Nucleus basalis Meynert’te kolinerjik 
hücre kaybı

• Perry et al. (1995) 
Nikotinik reseptörlerin azalması nörodejenerasyonu 
başlatan süreç olabilir mi?
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Amiloid plak ve NF 
yumaklar

Amiloid plak ve NF 
yumakta A-beta 42 (+)

Amiloid plak ve NF 
yumakta nAChR 7 (+)

Amiloid plak ve NF yumakta 
Alfa4 ve NMDA yok 

Wang et al 2000



AHli kortikal nöronlarda 
A-beta 42 (+)

AHli kortikal nöronlarda 
nAChR 7 (+)

AHli kortikal nöronlarda A-
beta 42 ve nAChR 7 (+)

Wang et al 2000

Ko-immunopresipitasyon

a7nAChR’i boyayan Texas kırmızı boyası

A)  Wild tip hücrelere                           B) 7SK-N-MC hücrelere

Fluo-Ab1–42 eklendiğinde

Fluo-Ab1–42, a7nAChR’a bağlanır. Wang ve ark 2000



Hipokampal nöronlarda Abeta 42 ve a7AChR ko-lokalizasyonu

Nagele ve ark 2002

Nagele et al 2002

insan nöroblastoma hücresi 
insan 7nAChR ile transfekte 
edilerek in vitro model

100 nM Ab42 
ve/veya Ab40 (4A).

(Şekil B-D), Ab42 giderek fazla 
akumulasyon gösterir ve Ab42 ve 
7nAChR ‘in hızla azalmasına 
neden olur

(Şekil E) AB40 ile birikim aynı
sürede daha az. 
(Şekil F) 7nAChR antagonisti
BTX uygulaması birikimi önler



Abeta42 uzun süre uygulanırsa hücreler lizise uğrar ve abeta42 
kalıntıları hücre dışında saptanır hale gelir. (Nagele ve ark 2002)

Abeta42

Abeta40

100 μM nikotin

100 μΜ epibatidin

a7nAChR liganda7nAChR ligandıı olan nikotin ve epibatidin Abeta 42 olan nikotin ve epibatidin Abeta 42 
nin a7nAChRnin a7nAChR’’a baa bağğlanmaslanmasıınnıı inhibe ederinhibe eder

Wang et al 2000, Shimohama 2009Wang et al 2000, Shimohama 2009



Abeta 42 nin a7nAChR’a yüksek 
afinitesi ACh salınımını ve kalsiyum 
homeostasisini bozar

Bu kronik durum  nöronal stres ve 
nörodejenerasyona neden olur 

fare Alzheimer modelinde alpha7nAChR 
subunitinin çıkarılması

APP ve amiloid varlığında, 
• Sinaptik bütünlüğün bozulmasına engel oluyor
• Bellek ve öğrenme korunuyor 
• sinaptik belirteçler olan synaptophysin ve MAP2 

düzeyleri ve LTP kapasitesi korunmuş
Bu farelede APP ve amiloid ekspresyonu eşit 
düzeyde 
• Dziewczapolski ve ark. J Neurosci. 2009 Jul 8;29(27):



Memelilerde hipokampusla ilişkili bellek 
işlevlerinde önemli bir basamak
Bu açıdan Alzheimer ve diğer 
nörodejeneratif (Parkinson, otizm, 
şizofreni, dikkat eksikliği send, Lewy 
cisimcikli demans) hastalıklarda önemli 
bir adımdır



Alzheimer hastalığında 
• Nikotin: Klinik yarar bulunmamıştır (ancak 

hastalık başladıktan sonraki uygulama)
• AKEI: Klinik yarar saptanmıştır

Epidemiyolojik çalışmalarda Parkinson hastalığı ile 
sigara içme arasında negatif korelasyon  saptanmış, 
bazı çalışmalar Alzheimer için farklı sonuçlara işaret 
etmiştir. 

Sigara içen AH’li beyinlerdeki plak oranı daha az 
bildirilmiş

• Mousavi ve Hellström-Lindahl 

sigara vasküler demansı ve riski arttırmaktadır

Birçok çalışma nikotinin nöroprotektif etkilerine işaret 
etse de bazı koşullarda (doz, gelişim aşaması ve 
kullanım şekli) nikotinin toksik etkisinin olabileceğini 
göstermektedir.
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Mintzer J et al. Poster presented at the 7th International World Alzheimer Congress 
Washington, DC, 9-18 July 2000.



Albuquerque et al 2009

Sağlıklı yaşlı
KONTROL

Tedavi almamış AH

AKEI tedavisinde AH

Hedef 
Vizüel 
EROs

Teta 
bandı

(4-7 Hz)

F3

Yener, Güntekin, Öniz, Başar.
Int J Psychophysiol. 
2007;64(1):46-52. 



Yener, Güntekin, Başar. Eur J Neurol 2008

Güntekin, Saatçi, Yener

Brain Research 2008,1235:109-116



nAChR ve glutamat ilinAChR ve glutamat ilişşkisikisi



nAChR ve antinAChR ve anti--apopitotik etkiapopitotik etki

Nöron ölümü Abeta42 tarafından 
uyarılmaktadır
nAChR uyarılması nöron ölümünü inhibe 
eder gözükmektedir
Bu açıdan bu mekanizma Alzheimer 
hastalığı için terapötik hedef potansiyeli 
taşımaktadır.



Aβ42 AŞISI BEYİNDE AMİLOİD PLAK YÜKÜNÜ AZALTIR

Schenk ve ark, Nature,1999



Abeta 40 BOS’ta normalde Abeta 42ye 
göre 6 kez daha yoğundur ve ortak 
bağlanma residüsü olan Abeta42 residü
12–28, normal kolinerjik iletide önemli 
bir fizyolojik role sahiptir. 
• Magdesian et al, 2005 THE JOURNAL OF 

BIOLOGICAL CHEMISTRY

PC12 hücrelerinin AKEI ile önceden maruz 
bırakılması olasılıkla nikotinik reseptörler 
aracılığıyla işleyen Abeta (25-35) toksisitesini 
azaltır. 

Östrojen Abeta toksisitesini azaltır. 

Eksperimental data  östrojenin PC12 hücrelerindeki 
koruyucu etkisini alpha(7) nikotinik reseptör 
üzerinden oluşturduğuna işaret etmektedir

• Nordberg A. Neuroprotection in Alzheimer's disease - new 
strategies for treatment. Neurotox Res. 2000;2(2-3):157-65. 



Abeta, 7 nikotinik reseptörlere 
bağlanarak nikotinik sinyal iletisini 
azaltıyor olabilir (Wang et al. 2000), 
Ayrıca 7 nikotinik reseptörlerin 
uyarılması hücreleri glutamat 
toksisitesinden koruyor olabilir.

1) yaşla birlikte tüm reseptörlerde özellikle de 
α4 nAChR ekspresyonunda azalma. 
2) uzun süre (12 ay) oral nikotin yaşla ilişkili α4 
nAChR azalmasına engel olmamış
ancak nöronlarda daha fazla uzantı izlenmiş
Akut nikotin tedavisi(~6 hf) nAChR ekspresyon, 
nöronal viabilitesi, veya dendritik dallanmaya 
etki etmemiş



Abeta42 önce hücre içinde birikir
AH’de hipokampal ve entorinal piramidal nöronlar ilk 
önce etkilenir
• Gouras et al., 2000; D'Andrea et al., 2001

Abeta42-yüklü hücreler AH li beyinde mutlaka lizise 
uğrar. Her bir lizis tek amiloid plak oluşumundan 
sorumludur.
• (D'Andrea et al., 2001; Wang et al., 2001). 

Piramidal hücreler yüksek 7nAChR düzeyi gösterir 
• (Wang et al., 2000a, b), 

7nAChR ve Abeta42 arasında sıkı bir ilişki vardır  
Abeta42 birikimi seçici 7nAChR antagonisti olan alfa 
bungarotoksin tarafından bloke edilir

7 nAChR upregulasyonu azalan bazokortikal 
kolinerjik aktiviteyi kompanze etmeye yönelik 
bir bulgu olabilir.
Ayrıca artan Nucleus bazalis Meynert 7 nAChR 
ekspresyonu AH progresyonu için bir belirteç
potansiyeli taşır
Counts et al, Arch Neurol. 2007;64(12):1771-
1776


