
1
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Sunu Planı  
• Anksiyete tedavisinde bugünkü durum
• Glutamerjik iletim  ve anksiyete
• İyonotropik ve Metabotropik glutamat

reseptörleri (mGlu) ve anksiyete
• mGlu reseptörlerinin beyinde dağılımları, 

nöronlarda yerleşimi, sinyal ileti düzenekleri
• mGlu reseptörlerinin farmakolojik ligandları
• mGlu reseptör modülatörlerinin deneysel 

anksiyete modellerinde etkisi: hayvan ve 
insanlarda yapılan çalışmalar 
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Sedasyon,
Bellek bozukuğu, 
Ataksi, 
Fiziksel bağımlılık

Panik bozukluk  
Yaygın anksiyete

bozukluğu

Seksüel bozukluk

AnksiyeteAnksiyete tedavisinde süreçtedavisinde süreç

Benzodiazepinler

1960 SSRI

Yeni yaklaşımlar

CRF antagonistleri 
Nörokinin antagonistleri
GABAA-selektif modulatörleri
Glutamat reseptör selektif
modülatörleri

Glutamat:  beynin major eksitatör
nörotransmiteri

GABA ↓, glutamat iletimi ↑

Nöronal Hipereksitabilite

ANKSİYETE

Monoaminler
Nöropeptidler
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glutamat iletimi
Glutamat reseptörleri

– İyonotropik
– Metabotropik

Plazma membran glutamat taşıyıcıları, EAAT 1–5  
– Glutamatı sinaptik aralıktan temizler

Veziküler glutamat taşıyıcıları vGluT1 ve vGluT2,
– Glutamatın ekzositik salınımı

Metabotropik Glutamat Reseptörleri 
(mGluR)
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Glutamerjik aşırımın anksiyetedeki rolü ilk 
kez iyonotropik Glu reseptör antagonistleri 

ile gösterildi

anksiyolitik

MK 801 
(non-kompetitif NMDA reseptör antagonisti) 

Hayvanlarda anksiyolitik

Kompetetif NMDA reseptor antagonistleri 
NMDA reseptör GLİSİN-Bölgesi antagonistleri

AMPA/kainat reseptör antagonistleri

Ancak hayvan modellerindeki bu başarı kliniğe 
yansıyamadı !..

Hızlı eksitatör iletim  (milisaniye)
Postsinaptik etki 
Alt tiplere özgül antagonist Ø
Psikoz,  SSS’i depresyonu,  bellek bozukluğu 

glutamerjik aşırımı özgül anksiyete
bölgelerinde baskılayan daha seçici ve iyi 

tolere edilen anksiyolitik ajan arayışları
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çalışmalar G proteinine kenetli 
metabotropik glutamat reseptörleri

üzerine çevrildi

Yavaş iletim (Saniyeler)
GPCR-III : GABAB, feromon ve Ca2+-

duyarlı reseptörler ailesi
İkinci haberci kaskadları
Presinaptik ve postsinaptik etki

daha çok nöromodülatör görevi

Çeşitli hayvan anksiyete modellerinde ve 
insanlarda yapılan çalışmalar grup II 

(mGlu2/3) reseptör agonistleri ve grup I 
(özellikle mGlu5) reseptör antagonistlerinin 

klasik anksiyolitik ilaçlar kadar ve hatta 
onlardan daha etkili oldukları yönündedir. 
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mGluR: beyinde dağılımı
mGlu1: serebellum

(rodentlerde)
mGlu5: ventral striatum, 

korteks, hipokampüs ve 
olfaktör tüberkül

mGlu2/3: hipokampüs, 
prefrontal korteks, 
amigdala

Amigdala : korku
Nukleus akumbens: ödül 
Prefrontal korteks:
davranışsal yanıtın yoğunluğu

mGluR - sinyal iletimi 

C terminali
Kalmodulin ve yapısal 
proteinlerle (Homer and PICK1 
gibi) etkileşir
Reseptör aktivitesinin 
düzenlenmesine aracılık eder

N terminali
ortosterik agonist bağlanma 
bölgesi
G-proteininin aktivasyonuna 
aracılık eder
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ortosterik glutamat
bağlanma bölgesi 

yapısal sabitlik 
gösterir

allosterik
bağlanma bölgesi 
yapısal farklılıklar 

gösterir

Özgül ligand geliştirmek zor

Özgül ligand geliştirmek kolay

mGluR farmakolojik ligandları

VarYokAlt tiplere seçici

AzVar
Desensitizasyon
ve tolerans

Antagonist,
Ters agonist, 
Allosterik
modülatörler

Ortosterik
agonist

Ligand türü

YüksekZayıfSSS’e geçiş

Transmembran
heptahelikal

N terminali 
iki lob

Bağlanma
Aminoasid değilAminoasidYapı

NonkompetetifKompetetif
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mGluR allosterik modülatörleri

ortosterik agonistin afinitesini artırır ve 
yanıtını güçlendirir

grup I ve II Nonkompetetif antagonist 
Ters agonist

Agonistlergrup I, II, IIIPozitif allosterik
modülatörler

Negatif allosterik
modülatörler

Glia ve astrositler

GABAerjik nöron

GRUP I mGlu1-5 res.

Postsinaptik yerleşimli, Primatlarda kısmen presinaptik
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GRUP II mGlu2-3 res.

Glia ve astrositler

GABAerjik nöron

Pre- ve postsinaptik, Glial hücrelerde yaygın 

GRUP III mGlu4-7 res.

Glia ve astrositler

GABAerjik nöron

Presinaptik, postsinaptik,
Bazı glial hücrelerde yaygın
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mGluR pozitif ve negatif allosterik modülatörleri

Negatif 
allosterik

Pozitif 
allosterik

İntrensek agonist aktiviteleri yok,
agonist-indüklü yanıtları   kolaylaştırırlar

mGluR pozitif ve negatif allosterik modülatörlerin 
potansiyel kullanım alanları

mGluR5, grup IIŞizofreni

grup II mGluR5Madde kötüye 
kullanım

mGluR2 (3?) mGluR5Anksiyete

mGluR1, mGluR5 mGluR2Kognisyon
group II, mGlu4 mGluR5Parkinson

grup II/IIIgrup INöroprotektif
ve epilepsi

grup IImGluR1, mGluR5Ağrı

pozitif allosteriknegatif allosterikTerapötik alan  
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Grup I mGlu reseptörler ve anksiyete

anksiyolitik etkisi ilk gösterilen

4C3HPG
grup I antagonist ve grup II kısmi agonist

Sıçan-intrahipokampal- Vogel testinde antikonflikt etki 

Grup I reseptörlerinin en güçlü agonisti

Quisqualate

Nonkompetetif mGlu5 reseptör antagonisti 

MPEP

Grup I ligandları içerisinde anksiyolitik etkisi 
en çok çalışılmış olan

Sistemik yoldan etkili 
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MPEP koşullanmış ve koşullanmamış 
modellerde anksiyolitik etkili

Kortikosteron düzeyi ↑ (>30 mg/kg)Diğer

Hipertermiyi azalttı (oral, fare)Stres-indüklü
hipertermi

Vogel test:i şoku ↑ (i.p., rat)
Four-plate:cezalı geçişi ↑ (i.p., fare)
Geller-Seifter: ceza yanıtını ↑ (p.o, rat)

Konflikt testleri

Açık alanda kalma süresini ↑ (i.p., 
oral, rat)

Yükseltilmiş (+) 
labirent

Acquisiton’ı önledi, korku koşullu 
donmayı önlemedi (intraamigdal, rat)

Korku koşullu 
dona kalma

İrkilmeyi önledi (i.p., rat)Akustik irkilme

Sistemik
Korku ile indüklü irkilme 
testi: Edinimi/ifadeyi bozar 

intra-amigdal
Korkuya koşullu dona 
kalma testi: Edinimi 
bozar, dona kalmayı 
bloke etmez

MPEPMPEP

mGlu5 reseptörleri korkuyla ilgili kısa ve uzun 
süreli hafızanın ifadesinde beyinde bölgeye göre 

farklı rol oynar

mGluR5 amigdalada
korkuya koşullanma ve 
plastisitede rol oynar

mGluR5 hipokampuste
korkuya koşullanmanın 

ifadesinde rol oynar
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mGluR bağımlı uzun süreli 
güçlendirme (LTP)

• LTP’nin en sık görülen şekli → NMDA reseptör 
aktivasyonu

• LTP nin bazı formları → mGlu reseptör 
aktivasyonu- temel hücreler ve ara nöronlar 
üzerinde eksitatör sinapslarda → hipokampüs, 
striatum, NAc

• Presinaptik veya postsinaptik olarak ekprese
edilir

Anwyl R.   Neuropharmacology. 2009; 56:735-40

mGluR bağımlı LTP

• mGluR1 veya mGluR5 aktivasyonu
• NMDA ve AMPA reseptör aktivasyonu
• Dopamin, adenozin reseptör aktivasyonu
• Hücre içi mediyatörler görev alır: PKC, PKA), 

tirozin kinaz Src, NO
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İnsanlarda Geçişsel Çalışmalar  

11C-ABP688
mGlu5R allosterik antagonisti
PET ligandıPET ligandı

hipokampüs
striatum
korteks

mGluR PET ligandları İle yapılan çalışmalar 
mGlu5 reseptörlerinin insan, sıçan ve fare 

beyninde benzer dağılım gösterdiğini ortaya 
koydu. 

Amatemey et al. 2006, 2007

mGlu5 geni silinmiş farelerde PET ligandı bağlanma 
göstermez

Grup II mGlu Reseptörler ve 
Anksiyete
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grup II mGlu2/3 reseptörleri sinaptik iletiyi 3 
yoldan düzenlerler 

Otoreseptör
aktivasyonu ile 

glutamat
salınımını ↓

Dentritik mGlu2 / 3 
reseptörlerine 
direkt etkiyle 

Direkt etkiyle 
GABA, dopamin, 
NA, nöropeptid
salınımını ↓

Presinaptik
düzenleme

Postsinaptik
düzenleme

Heterosinaptik
düzenleme

Grup II: mGlu2 ve mGlu3 reseptör 
agonistlerinin anksiyolitik etkisi bir çok 

modelde gösterilmiş
• Anksiyolitik etkisi en çok araştırılmış olan 

LY354740

mGlu2/3 reseptörleri için oldukça 
potent ve seçici ortosterik agonist

beyne geçişi kısıtlı!
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LY354740: Selektif mGlu2/3 agonisti
Hayvan ve insan anksiyete çalışmaları

Prevented panic attacksOral;humanCO2-induced
panic

Oral;human

i.p.; rat

oral; rat,

i.p.; rat
i.p.;mouse
i.p.; rat

Oral; 
rat,mouse

oral; rat, 
oral; human, 

Reduced anxiety compared with
placebo

Generalized
anxiety disorder

Blocked panic responsedLactate-induced
panic

Reduced hyperthermiaStres-induced
hyperthermia

Increased schoks
Increased punished crossing
Increased punished responding

Vogel
Four-plate
Geller-Seifter

İncreased maze open arm timeElevated plus
maze, 

Blocked expression of startle
Blocked expression without sedation

Fear-potentiated
startle

mGlu2/ mGlu3R agonistlerinin anksiyolitik
etkisinde amigdala primer rol oynar

•• BazolateralBazolateral amigdaladaamigdalada
direkt inhibitör etki direkt inhibitör etki 

•• StriaStria terminalisterminalis arka arka 
çekirdeğinde:çekirdeğinde: eksitatöreksitatör
iletiyi iletiyi inhibeinhibe ederek ederek 

•• MulyMuly EcEc et al. et al. J J CompComp NeurolNeurol..
2007 20;505:6822007 20;505:682--700 700 

LY354740 

Korkuyla indüklenen irkilme 
yanıtını azaltır

Grup II mGluR antagonisti 
LY341495 (sistemik) bu etkiyi 

bloke eder
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Grup II reseptörler: c-fos indüksiyonu

C-Fos  geninde ekspresyon nöronal eksitabilitenin erken 
göstergesi 

Yükseltilmiş artı labirent testinin kronik uygulaması 

c-Fos indüksiyonu 
hippokampüs (CAl, CA3), dentat girus, amigdalanın santral 

çekirdeği

benzodiazepinler de beynin bu bölgelerinde c-Fos artışına yol 
açıyor 

Linden AM ve ark. Neuropsychopharmacology. 2004

LY354740 ile Diazepam
Korku ile Güçlendirilmiş İrkilme Testi

• LY354740 irkilmeyi azaltmış 
• Diazepam korkuya koşullanmayı 

ve irkilmeyi azaltmış
Tizzano et al.  

LY 354740 - Ataksi, motor koordinasyon inhbisyonu, 
fiziksel bağımlılık ve kötüye kullanımına neden olmaz-
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mGlu2/3R agonistleri ile benzodiazepinler
arasındaki benzerlikler

• BDZlerin anksiyolitik etkilerinde α2-GABAA reseptörler rol 
oynar, bu  reseptörler korteks ve hipokampüsdeki
glutamerjik piramidal hücrelerde

Presinaptik mGlu2/3R 
uyarılması 

piramidal hücrelere 
eksitatör input girişini 

baskılar, eksitatör çıkış ↓

α2-GABAA reseptör 
uyarılması

hiperpolarizasyon

korteks ve 
hipokampüsten

eksitatör çıkış ↓

mGlu2/3R agonistleri insanda da  anksiyolitik

Geçişsel çalışmalar: Korku ile Geçişsel çalışmalar: Korku ile 
güçlendirilmiş irkilmegüçlendirilmiş irkilme

LY354740 insanda 
korku ile güçlendirilmiş 
irkilme yanıtını azaltır 
Grillon et al. 
Psychopharmacology 2003 
168:446-54.

Anksiyolitik adayı 
olarak Faz III Klinik 
çalışmaları sürüyor
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LY354740: anti-panik ilaç adayı mı? 

dorsomedial hipotalamusunda GABA 
sentezi inhibe edilen sıçanlar

Laktat + LY354740 (sistemik)
Laktat

Panik reaksiyon +

Panik reaksiyon -

Presinaptik
otoreseptör

Glutamat ↓

• Çok merkezli Faz II 
• Plasebo kontrollü çift kör
• Paroxetin ile karşılaştırma
• LY354740 (100 or 200 

mg), parokestin (60 mg) 
veya plasebo 9 hafta 

• LY354740 iyi tolere edilir, 
en sık GİS yakınmalar

• Etknlik plasebodan farklı 
değil

Metabotropic
glutamate II receptor
agonists in panic
disorder: a double
blind clinical trial with
LY354740.
Bergink V, Westenberg
HG.
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Grup II reseptörlerin bellek üzerine 
etkisi?

• Grup II agonist, LY354740,  
uzaysal öğrenmede başarısızlık 

(Morris water maze)
• Group II antagonist, LY341495, 

uzaysal öğrenmeyi kolaylaştırır 

Öte yandan LY354740; 
fensiklidin - indüklü performans bozukluğunu tersine çevirir
insanlarda ketamin-indüklü bilişsel bozulmayı önler 

Higgins GA. Neuropharmacology. 2004, 46:907-17

mGlu2/3 reseptör antagonistleri de 
anksiyolitik mi?

• deney hayvanlarında antidepresan ve anksiyolitik etkileri 
olduğu gösterilmiştir

• Bu çelişkili durum neden? 
• Hayvan modellerine göre değişiyor mu?
• mGlu2/3 antagonisti LY-341495 farelerde zorlu yüzme 

testinde antidepresan benzeri etkinlik gösterirken 
• yükseltilmiş artı labirent, stres – indüklü hipertermi ve 

Geller-Seifter konflikt testlerinde (sıçanlarda) etkisiz 

• Buna göre LY-341495’nin davranışsal profilinin farklı 
olduğu ileri sürülmüştür.  
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Anksiyetede Grup III mGlu reseptörler

• Hipokampus ve hipotalamusta glutamat ve 
/veya GABA’yı inhibe ederler

• Reseptör alt tiplerine seçici ajan azdır

(−)-PHCCC:  mGluR4 pozitif allosterik modülatör ve 
mGluR1 zayıf antagonist
İntra-amigdal: Vogel konflikt test-anksiyolitik

ACPT-1: Seçici grup III agonisti intrahipokampal -
Vogel konflikt test- anksiyolitik

Beyin Ödüllendirme Sisteminde Glutamat

• Glutamat madde bağımlılığı ve alkolizmde rol 
oynar 

• Akut ödüllendirme sistemi – dopamin - 5-HT1b
reseptörleri 

• Bağımlılık için  - glutamerjik aşırımda uzun 
dönem değişiklikler gerekir. Glutamat,  öğrenme 
ve bellek ile ilgili 

• Kokain arama davranışı için dopamin ve 
glutamat; bağımlılığı için sadece glutamat
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Bağımlılıkta delta-fos B ve mGluR2 genleri

Adiksiyona giden yolda;

Delta-fosB geninde aktivasyon 

NAc de delta fos B proteininde artış 

NAc de mGluR2 reseptöründe artış

mGlu reseptör ligandları: bağımlılıkta 
potansiyel terapötik ajanlar?

• iGluR antagonistleri bazı hayvan 
modellerinde etkili - ciddi yan etkiler

• mGluR1 ve mGluR5 negatif allosterik
modülatörler  MPEP

• mGluR2 ve mGluR3 ortosterik
presinaptik otoreseptör agonistleri: 

LY 354740 Hayvanlarda nikotin veya 
diazepam kesilme sendromuna bağlı irkilme 
yanıtlarını azaltır
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Chiamulera, Epping-Jordan et al., 
Nature Neuroscience, 2001

mGluR5−/− farelerde 
kendi kendine kokain 

vermede artış

mGluR5 antagonisti 
MPEP sıçanlarda kendi 
kendine kokain vermeyi 

azaltır

Obsesif Kompulsif Bozuklukda
Glutamerjik Sistem

• OKB’li hastalarda BOS glutamat düzeyi 
• kortiko-striato-talamik alanlarda nöronal

aktivitede artış -Glutamerjik nöronlar 
yaygın 

• Glutamat /GABA dengesinde glutamaterjik
sistem lehine değişme

Friedlander ve Desrocher, 2006 
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OKB patojenezi?

SSRI hastaların bir 
kısmında efektif

SSRI + atipik
antipsikotik

yanıt oranını artırır

Dopaminerjik aşırı aktivasyon
Kortikal ve subkortikal - obsesyon 
Bazal gangliyonlarda– kompulsiyon

Prefrontal
kortekste 5-HT2A

uyarılması

dopamin  : prefrontal
korteks, VTA

Serotonin Hipotezi Dopamin Hipotezi

Riluzol (antiglutamaterjik) tedaviye dirençli OKB 
hastalarında SSRI tedavisine eklenmesi 
antiobsesyonel, antidepresan ve anksiyolitik
etkide anlamlı artış

Coric et al., Biol Psychiatry. 2005 Sep 1;58(5):424-8.

Memantin teaviye dirençli OKB de yanıtı 
güçlendirir (Açık etiketli çalışma) 
Aboujaoude ve ark. Journal of Clinical
Psychopharmacology, 2009, 29:1; 51-55
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mGluR 2/3 antagonistleri: MGS0039 ve LY341495 
farede bilye gömme davranışını inhibe eder. 

• mGluR 2/3 agonist LY354740 bu etkiyi azaltır. 
Shimazaki T ve ark. Eur J Pharmacol. 2004 Oct 6;501(1-3):121-5. 

mGlu5R antagonisti MPEP: Farelerde (oral) bilye 
gömme testinde (Burried marbles), bilye gömme 
sayısını azalttı
Spooren WP ve ark., J Pharmacol Exp Ther.
2000; 295:1267-75. 

Özet olarak;

•
grup II mGlu reseptör 

agonistleri
Grup I (mGlu5) reseptör 

antagonistleri

ANKSİYOLİTİK

Eksitatör yollardan 
amigdala ve 
hipotalamusa glutamat
salınımını engeller

Hipokampüste iGlu
reseptör-aracılı 

postsinaptik eksitabiliteyi
azaltır
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Sonuç

• Gerek hayvan anksiyete modelleri gerekse 
insanlarda yapılan klinik çalışmalar glutamatın
anksiyetedeki rolünü ve glutamat aşırımını
değiştiren ilaçların anksiyolitik etkilerini 
anlamamıza yardımcı oldu. Manyetik rezonanas
görüntüleme çalışmaları glutamat ile anksiyete
arasındaki bağlantıya ek bilgi sağladı.

• Bu bilgiler glutamerjik ilaçların etki 
mekanizmalarını ve klinik etkinliğini göstermeye 
yönelik çalışmaların gelecekte devam edeceğine 
işaret etmektedir

Bir sır var gülüşündeBir sır var gülüşünde

Suların mor rengine inerken Suların mor rengine inerken 
hisli akşamhisli akşam

Grubu seyre dalar o kız Grubu seyre dalar o kız 
penceresinde penceresinde 

Martılarda çığlık var gidiyor Martılarda çığlık var gidiyor 
diye akşamdiye akşam

Grubun teni titrer o ela Grubun teni titrer o ela 
gözlerindegözlerinde

Bir sır var gülüşündeBir sır var gülüşünde

Mustafa Kamil GökMustafa Kamil Gök


