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Panel:
Anksiyete ve depresyon 
nörobiyolojisinde yeni tedavi 
yaklaşımları 

Majör depresif bozuklukta yeni tedavi 
yaklaşımlarına genel bakış ve inhibitör 
amino asitlerin rolü 

Doç. Dr. M. Zafer Gören, 
Marmara Ü. Tıp Fak. 
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. D. İstanbul

“Konuşma kapsamındaki içerikle, 
“çıkar çatışması” 

yaratacak  
herhangi bir durumumun olmadığını 

bildiririm.”
Zafer Gören
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Majör depressif bozukluk
• Uyku ve yeme değişiklikleri, 
• Çökkün ruh hali, 
• Kendini değersiz hissetme, 
• Suçlama, 
• İntihar fikri gibi semptomlarla kendini 

gösteren ve insanların %16’sının 
hayatlarının bir noktasında 
yakalandıkları bir hastalıktır. 

Anksiyete 

• Anksiyete, bir bireyin çevresel bir tehdide 
veya tehlikeye uyma veya kaçınması 
şeklinde ortaya çıkan adaptif yanıtlar diye 
tanımlanabilir.
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İlaçlar?
• İlaç endüstrisinden bağımsız bir araştırma 

sonuçlarına göre sitalopram ile tedavi edilen 
hastaların %37’sinde remisyon mevcut,

• Bunun ½’ si depresyonda kalıyor, diğer 
yarısında da tedavi 3 ay içinde değiştiriliyor veya 
güçlendiriliyor.

• 2-5 haftalık yanıt boşluğu (response-lag)
• Yüksek relaps oranı
• Hastalığın patofizyolojisi içinde 

monoaminlerden başka mekanizmaların 
olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

Anksiyete bozukluklarının farmakoterapisinde:
• Benzodiazepinler,
• 5-HT1a agonistleri veya SSRI’lar 

kullanılmaktadır. 

İstenmeyen etkiler:
• Benzodiazepinler: tolerans, sedasyon, kognitif 

işlevlerde bozulma, alkol ile etkileşme
• 5-HT ligandları: geç etki. 
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Tümel (universal) antidepresan 
etki

• SSRI, SNRI, TSA, MAOI, EKT ve 
egzersiz CREB fosforilasyonunu 
artırarak nörogenezi artırmaktadır. 
Hipokampüste nöronal turn-over artar. 

CREB
(cAMP response element binding protein)

• Transkripsiyon faktörüdür.
• DNA'da cAMP response elements 

(CRE) bölgelerine bağlanarak belirli 
genlerin transkripsiyonu ve 
ekspresyonunu artırır.

• Sinyal → ikinci ulak (cAMP veya 
Ca2+↑) → protein kinaz A 
aktivasyonu → protein kinaz’ın 
nükleusa translokasyonu →

CREB aktivasyonu → CREB’in CRE 
bölgesine bağlanması → genlerin 
çalışması veya durması

CREB

DNA



5

NÖROTROFİK 
FAKTÖRLER(Nörotrofinler)

• Sinir biliminde ortaya çıkan gelişmeler: nöroplastisite ve 
yetişkin beyninde hücre proliferasyonu.

• Nörotrofinlerin rolü?

• Nörotrofinler periferal ve santral sinir sisteminde 
bulunan, Ca+2’a bağımlı şekilde sinaptik olarak salınan 
peptidlerdir.

• Hedef hücrelerden salınan nörotrofinler ilgili nöronun 
programlı hücre ölümünü başlatmasını engelleyerek 
nöronların sağ kalmasına yardım eder. Aynı zamanda 
progenitor hücrelerin farklılaşmasına da yardımcı olur.

• Nörotrofinler tropomyozin reseptör kinaz (TRK) 
ailesinden reseptörlere bağlanarak nöral sinyal 
yolaklarını düzenler. 

“Brain-derived Neurotrophic FACTOR” 
(BDNF)

• Depresyonda en çok çalışılmış nörotrofindir.
• Dimerik proteindir. Hipokampüs ve serbral kortekste bol 

bulunur.
• Post-mortem çalışmalarda  depresif bireylerde 

hipokampal ve kortikal BDNF↓.
• Farelerde hipokampüse spesifik BDNF delesyonu 

uzaysal hafızayı ve depresyonda önemli olan (-) 
düşüncelere işarat eden aversif davranışları ortadan 
kaldırmakta.

• Bazı çalışmalarda BDNF polimorfizmi ile depresyon 
arasında ilişki bulunmuştur (?).

• BDNF infüzyonu öğrenilmiş çaresizlik ve zorlu yüzdürme 
testlerinde anti-depresan benzeri etki oluşturmuştur.
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• BDNF-ko farelerde depresyon modelleri 
uygulanamaz.

• BDNF yalnızca hipokampüse uygulandığı zaman 
antidepresan etki oluşturmaktadır.

• VTA’ya uygulanınca depresif davranışlar 
gözlenir.

• TSA, SSRI, SNRI, MAOI, EKT tedavileri BDNF’yi 
↑.

• FAKAT BNNF VE DİĞER NÖROTROFİNLERİN 
FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ KÖTÜDÜR, 
EFİKASİTELERİ DÜŞÜKTÜR.

BDNF ve CREB'in (nörotrofik faktörlerin) 
ilaç endüstrisine kazandırılması

• BDNF BİR 
ŞEKİLDE 
Fosfodiesteraz 4 
inhibisyonu İLE 
BENZERLİKLER 
TAŞIDIĞI İÇİN, 
CREB imzası atar.
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Rolipram 

• PDEIVb inhibitörüdür.
• cAMP ve cGMP'yi nöronlarda ve immün 

hücrelerde artırır.
• NA aracılı etkiyi güçlendirir.
• Proinflamatuvar sitokinleri azaltır.
• Klinik incelemelerde etkili fakat 

davranışsal istenmeyen etkiler oluşturur.

Hipotalamo hipofizer aks

• Depresyonu olan hastalarda 
kortizol salgısı ↓.

• Tedavi ile HPA'daki düzensizlik 
tersine döner.

• CRF?

• CRF’nin aşırı ekspresyonu olan 
farelerde depresyon bulguları
mevcuttur.

• CRF lateral ventriküle enjekte 
edilince anksiyete ve depresif 
davranışlar gözlenir. 

• Depresyonlu hastalarda CRFBOS ↑.

Hipotalamus

Hipofiz

Adrenal bezi

CRF

ACTH

kortizol
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CRF1 ve CRF2 reseptörleri

CRF1 reseptörleri ACTH salgılanmasında görev alır.

CRF1 Amigdala, hipokampüs ve korteksde bulunur. 
CRF1-ko farelerde anksiyete ve depresyon bulguları

gelişmez.

CRF1 antagonistleri anksiyojenik etkileri ortadan kaldırır. 

CRF2’nin CRF’ye afinitesi ↓. Lateral septum ve 
hipokampüste bulunur.

CRF2-ko farelerde anskiyete bulguları artar.

CRF1 antagonistleri ve CRF2 agonistleri
Anksiyolitik       ve  antidepresan benzeri etki

• CRF1 antagonistlerinin antidepresan etkileri kronik 
tedavide ortaya çıkar. 

• R121919 isimli CRF1 antagonisti plaseboya göre 
anksiyete ve depresyon skorlarını ↓.

• R121919 karaciğer enzimlerini yükseltir.

• CRF2 agonistlerinin anksiyolitik ve anti-depresan benzeri 
etkileri olsa da, CRF2’nin antisense inhibisyonu da 
anksiyolitik etki oluşturur (?)

• CRF2 ???
• CRF1 antagonistleri daha iyi terapötik hedef olmakta...
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Amino Asit Nörotransmitterler

• İnhibitör amino asit nörotransmitterler:      
“γ-aminobütirik asit (GABA), glisin, taurin, 
ve β-alanin”.

• Eksitatör amino asit nörotransmitterler: 
“Glutamat, aspartat, sisteat, homosisteat”.
Quinolinic acid?

Glutamat-GABA-Glutamin Döngüsü

glutamin

- Glial hücrelerde  
“glutamin sentetaz”
enzimiyle glutamine
dönüşür.
- Glutamin 
“mitokondriyel 
glutaminaz” glutamat
-Astrositlerde glutamat, 
Krebs döngüsü içinde “α-
ketoglutarat” a da okside 
olur.
α-ketoglutarat, komşu 
hücrelere geçerek nöronal 
glutamat ve GABA
sentezine katılır. 

Glutamat
GABA

+ amonyak

glutamin sentaz

Glutamik asit 
dekarboksilazglutaminaz

Glial yüksek afiniteli glutamat 
trasportörleri

SLC1A2

SLC1A3
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Aminerjik Nöromodülatörlerden Farkları

1. Glutamat ve GABA nöronlarda 
depolarizasyonu veya hiperpolarizasyonu 
doğrudan kontrol edebilirler.

• Etkileri hızlıdır.
2. Aminerjik nöromodülatörler (Serotonin, 

dopamin, noradrenalin ve adrenalin) nöronların 
ateşlenmesini değil nöronal ateşleme hızının
“ince ayarını” oluştururlar.

• Etkileri daha yavaş ortaya çıkar.

3. GABA ve glutamat beyindeki tüm nöronlar tarafından 
sentezlenir.
Monoaminler, beyin sapından çıkan aksonlarla 
– kortekse, 
– primer sensör uyarıların işlenme istasyonu olan 

talamusa, 
– korku ve yaşama dürtülerinin oluşmasından sorumlu 

amigdalaya,
– vücut ısısı, açlık, susama, seksüel aktivitenin, 

hormonal ve emosyonel yanıtların düzenlenmesinde 
önemli olan hipotalamusa,

– öğrenme ve hafızada kritik yeri olan hipokampüse, 
– konuşma ile sensör ve mantıksal işlevlerin 

oluşturulduğu neokortekse ulaşırlar. 
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Sonuç olarak, 
• GABA ve glutamatın nöron ateşlemesini 

hücresel düzeyde kontrol ettiğini,

• Monoaminlerin ise büyük bir 
organizasyonun içinde görev alarak, 
beyin dalgalarının bir türden diğerine 
geçişini, dolayısıyla “mood”un kontrolünü 
sağladığını söyleyebiliriz.

Reseptör 
sınıfı

Farmakolojisi Kanallar İkinci ulak

GABAA Agonist Antagonist Modülatör

•GABA
•Musimol
•İzoguvasin

Kompetitif
•Bikukulin
•GABAzin

Non-
kompetitif
•Pikrotoksin

•Benzodiazepin

•Barbitüratlar
•Steroidler
•DBI peptidler

Cl- Yok

GABAB

Presinaptik 
veya 
postsinaptik 
olabilirler

GABA
Baklofen

Faklofen
Saklofen
CGP36742

CGP7930
CGP54626A
GS39783
…………vs

K+ kanalları
açılır

↓ Ca2+

Adenilat siklaz 
Fosfatidil inozitol 
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• Raphé kompleksi içinde yer alan serotonin-iR+hücreler 
aynı zamanda GABAB reseptörü de eksprese eder.           
(J  Neurochem. 2003, 84:743-752). 

• GABAB ve 5-HT reseptörlerinin aynı K+ kanalına 
bağlantılı oldukları da gösterilmiştir(Brain Res.1988, 459:27-31).

• 5-HT transportörünün knock-out edildiği farelerde de 
GABAB reseptörleri aracılı etkilerin azaldığı bildirilmiştir (J 
Neurochem. 2004, 89:886-896). 

• Serotonin ve GABAB arasındaki moleküler etkilerin daha 
etraflı bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. 

• GABAB reseptörlerinin “anksiyete”deki spesifik 
rolü ?

• Fakat GABAB(1)knock-out farelerin daha fazla 
anksiyete bulguları gösterdiği fark edilmiştir. 

• Benzodiazepinlerin de anksiyolitik etkileri 
GABAB(1) knock-out farelerde görülmemektedir 
(Eur J. Pharmacology.2004, 497:119-120). 

GABAB agonistleri anksiyolitik etki
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• Baklofen ayrılma anksiyetesi, 
cezalandırıcı su içme, ve T-labirent 
modellerinde “anksiyolitik etki”. 

• Diazepam ve alkol yoksunluğu
sendromlarının belirtilerini hafifletmede de 
etkili olduğu bildirilmiştir. 

• “GABAB reseptörü (+) modülatörü” 
(GS39783) anksiyolitik etki. anksiyolitik etki. 
Tolerans gelişimi yok!Tolerans gelişimi yok!

Test Yöntemin tanımı GABAB
agonisti

GABAB (+) 
modülatörü

GABAB
antagonisti

GABAB(1) knock-out 
fare

Aydınlık-karanlık 
kutu

Aydınlıktan kaçınmayı
tercih ederler.

? Anksiyolitik etkisiz Artmış anksiyete 
bulguları, 
anksiyolitiklerin etkisi 
azalır.

Yükseltilmiş T-
labirent

Açık kolları karanlık ve 
kapalı kollara tercih 
etme

Etkisiz Anksiyolitik etkisiz ?

Stres ile 
indüklenen 
hipertermi

Stres vücut ısısını artırır Ajanlar 
hipotermi 
yaptığı için 
değerlendir-
mesi güç

Anksiyolitik ? Bazal vücut ısısı
değiştiği için 
değerlendirilemez.

Vogel-conflict test Susuz bırakılmış
sıçanlarda zayıf elektrik 
şoku ve su içme

Anksiyolitik ? ? ?

İlaç-yoksunluğu 
ile görülen 
anksiyete

Benzodiazepinler veya 
alkol

Anksiyolitik ? ? ?

Deneysel anksiyete modellerinde GABAB reseptörlerinin 
katılımının farmakolojik kanıtı
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Depresyon Nörobiyolojisinde GABA’nın Rolü

• GABA ile depresyon arasındaki ilişki net olarak 
anlaşılmış değildir. 

• Depresyonu olan hastalarda BOS ve plazma 
GABA düzeyi düşük bulunmuştur (Mol. 
Psychiatry. 2003, 8:721-737). 

• Spektroskopik incelemeler, oksipital kortekste 
GABA konsantrasyonun düşük olduğunu
göstermiştir. Bu düşüklük, SSRI ve 
elektrokonvülsif tedaviyle düzelmektedir. 

Test Yöntemin tanımı GABAB
agonisti

GABAB (+) 
modülatörü

GABAB
antagonisti

GABAB(1) knock-out 
fare

Zorlu yüzdürme 
testi

Kaçamayacağı bir 
havuz içinde 
immobilite

Etkisiz ama 
antidepresan 
ilaçların  
etkilerini bloke 
edebilir.

Etkisiz Antidepresan-
benzeri etki
Antidepresan-
benzeri etki

Antidepresan-benzeri 
etki

Kuyruktan asılma 
testi

Kuyruğundan asılan 
farelerde immobilite 
gelişir.

Uzamış
immobilite

- Etkisiz Etkisiz 

Öğrenilmiş
çaresizlik

Şoklara karşı kaçma 
davranışı azalır.

Kötüleşmiş
çaresizlik 
davranışı, 
antidepresan 
ilaçların 
etkilerini bloke 
eder.

- Antidepresan-
benzeri etki

-

Kronik hafif stres Hafif strese kronik 
olarak maruz kalma 
sukroz tercihini bloke 
eder.

- - Antidepresan-
benzeri etki

-

Anti-depresan etki tarama modellerinde GABAB 
reseptörlerinin katılımının farmakolojik kanıtı
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GABAB agonisti anksiyolitik etki

GABAB antagonisti antidepresan etki

Don’t worry, GABABe happy!

Klinik Denemeler

• Ketamin (0,5 mg/kg, iv) Plasebo 
kontrollü, çift kör 7 hasta fizyolojik 
tuzlu suya göre “Hamilton Depresyon 
Skalası” sonuçlarında anlamlı değişiklik 
yapmıştır 
– (Biol Psychiatry. 2000, 47(4):351-354). 
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• Ortopedi cerrahisi sırasında ketamin
post-operatif dönemde çökkünlük halini, 
suisidal eğilimi, somatik anksiyeteyi, 
hipokondriatik düşünceleri ↓.

-(Anesth Analg. 2002, 95(1):114-118). 

Artmış Glutamat Metabolizması

• Tedavi edilmemiş ağır bipolar veya 
unipolar depresyonu bulunan hastaların 
[Glutamin]BOS ↑ bulunmuştur (n=18). 

• ↑[Glutamin]BOS, [Mg2+] ile (+) korelasyon 
gösterilmiş.

• Bu bulgu beyin glial-nöronal glutamin/glutamat siklusunda bir bozukluk 
olduğunu düşündürmektedir (Biol. Psychiatry. 2001, 58(1):73-74). 
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“anterior singülat korteks”te: 

• MR spektroskopisi: 
[Glutamat]/[Glutamin], ağır depresyonu 
olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre ↓
(n=17).

• EKT’ye yanıt veren hastalarda Glx, 
normalize olmaktadır 
(Arch Gen Psychiatry, 2004, 61(7):705-713).

• Pediyatrik yaş grubunda:
- majör depresyon
- obsessif-kompülsif hastalık

MR spektroskopik incelemeler
anterior singülat korteks’te, 
[Glutamat]/[Glutamin], sağlıklı kontrollere 
göre anlamlı derecede ↓.

• Ayırıcı değil. 
(J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2004, 43(9): 1146-1153).
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• Geriyatrik hasta popülasyonunda:
[Glutamat]/[Glutamin] kontrol hastalara 
göre arttığı bulunsa da bu artışın anlamlı 
derecede olmadığı bildirilmiştir.
(J Magn Reson Imaging. 2004, 20(6):1039-1045).

Glutamat Transportör proteinlerindeki 
bozukluklar: 
• EAAT

- Glial hücrelerde: EAAT1 ve EAAT2
- Nöronlarda: EAAT3 ve EAAT4 bulunur.
• Ağır bipolar depresyonu olan kadavra beyin 

materyalinde striatal EAAT3 ve 4’ün 
ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir.

(Neuropsychopharmacology. 2002, 26(3):368-375).
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Glutamaterjik sinapsın modülasyonu 
veya hücre sinyal iletim sisteminin 
etkilenmesi 

• Depresyonlu hastaların plateletlerinde 
glutamat reseptörlerinde artmış 
sensitivite olduğu gösterilmiştir:
Glutamat plateletlerdeki reseptörleri 
uyarır intrasellüler Ca2+ yanıtı daha ↑.

• Marker? 
(Clin Neuropharmacol. 2001, 24(3):129-132). 
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• Fenelzin ve imipramin gibi antidepresan 
ilaçların etkilerinin bir bölümünü de glutamat 
üzerinden gösterdikleri düşünülmektedir. 

• Kortikal dilimlerde bu ilaçlar glutamat salınımını 
azaltır.
Hiperglutamaterjik aktivitenin  azalması 
eksitotoksisite ↓ nöronlar korunur. 
(Neuroscience. 2000, 100(4):681-684). 

Konuyla ilişkili bulgularımız 

Sıçanlara intraperitoneal yoldan 2.5 mg/kg fluoksetin 
uygulamasının serebrospinal sıvı perfüzatlarında 
GABA ve glutamat düzeyleri üzerine etkileri.
Neurochem Res (2007) 32:1559–1565
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Sıçanlara intraperitoneal yoldan 5 mg/kg fluoksetin 
uygulamasının serebrospinal sıvı perfüzatlarında 
GABA ve glutamat düzeyleri üzerine etkileri.
* p<0 05 (Kruskal-Wallis)

Sıçanlara oral yoldan 5 mg/kg fluoksetin veya inert 
şurup uygulamasının serebrospinal sıvı perfüzatlarında 
GABA ve glutamat düzeyleri üzerine etkileri.
*, p<0,05 (Student’s t-test)
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Amino Asitler ve SSRI Arasında Farmakodinamik İlişkiyi 
Gösteren Klinik Deneme

• Haydarpaşa Numune Hastanesi Yerel Etik Kurulu Onayı (11 Nisan, 2006 tarih; 
protokol no: 06-14). 

• Bilgilendirici olur formu

• Hamilton Depresyon Skalası hafif ve orta derecede bulunan majör depresyon tanısı 
konulmuş 30 kadın hasta (yaş 20-52) 

• 15 sağlıklı kadın gönüllü (yaş 28-42) 

• Dışlanma Kriterleri: kronik ilaç, bitkisel ürün veya psikoaktif madde kullanmak, eşlik 
eden hastalığı bulunmak.

• Gönüllü hastalar fluoksetin veya S-sitalopram gruplarına randomize edilmişler.

• Tedaviye başlamadan ve başlandıktan 10 gün sonra plazma GABA, glutamat ve 
glutamin ölçümleri ve Hamilton Depresyon Ölçeği ve Beck İntihar Ölçeği 
uygulanmıştır.
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Plazmada ölçülen 
amino asitler

Gün 0 Gün 10 P değeri

[GABA] 1,99 ±0,14 2,87±0,38 0,02

[Glu] 2,84 ±0,30 1,73 ±0,13 0,02

[Gln] 1,27, ±0,22 0,75 ±0,17 0,01

Oranlar [Gln]/[Glu] 0,68 ±0,21 0,22 ±0,15 0.04

[GABA]/[Gln] 0,92 ±0,12 2,32 ±0,32 0,04

K
on

sa
nt
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(μ
M

)
Plazma amino asit düzeylerinin fluoksetin veya S-sitalopram ile 
tedavi edilen hastalarda tedaviyle değişimi
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I                          II
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Korelasyon?
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Sağlıklı kontroller ile 
fluoksetin veya S-sitalopram 
ile 
tedavi edilen hastalarda 
plazma amino asit düzeyleri

Tedaviye yanıt veren ve vermeyen hasatlarda GABA, glutamat ve 
glutamin düzeyleri
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İlaç şirketleri ve GABA'erjik 
etkilere yeni bakış

Pregabalin
• Gabapentin gibi α2δ altbirimini bağlanır.
• Ca2+ girişini ↑.
• GAD ↑→[GABA] ↑.
• Parsiyel (jenerqalize olmayan nöbetler, fibromyalji, 

diabetik nöropati, post-herperik nöralji'de endike.
• Jeneralize anksiyete bozukluğunda lisanslı (AB).
• Kötüye kullanma, bağımlılık, çekilme sendromları.
• Ani kesilmelerde nöbet, anksiyete...

Sonuç
1. Depresyonda GABA eksikliği
2. Depresyonda Glutamat yüksekliği
3. Akut ve kronik fluoksetin sıçanlarda 

GABA ↑.
4. Plazma ve beyin düzeyleri.....
5. GABA biyomarker olabilir.
6. GABA doğrudan nöron ateşlemesini 

kontrol etmesi bir sorun.
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özet

İlaç Antidepresan Anksiyolitik
• PDEIVb inhib. (+) (-)
• CRF1 antagonistleri    (+) (+)
• CRF2 agonistleri         (-)  (+)?
• GABAb agonistleri       (-) (+)
• GABAb antagonistleri   (+) (-)

Ekip: 
Esra Küçükibrahimoğlu 

Melek Saygın 
Mecit Çalışkan 
Okan Kaplan
Cüneyt Ünsal


