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Konuşma Akışı

• Glutamaterjik sistemin klinik önemi

• Stres, anksiyete ve glutamat

• Stres tepkisinde glutamat ve diğer sistemlerin etkileşimi

• Klinik sonuçlar



Glutamaterjik sistem

• Sinir sistemi gelişimi 
• Farklılaşma, göç, sağkalım

• Öğrenme

• Akut nörodejenerasyon
• Serebral iskemi

• Travmatik beyin hasarı

• Kronik nörodejenerasyon
• Huntington hastalığı

• Parkinson hastalığı

• Alzheimer hastalığı

• Amiyotrofik lateral skleroz

• Şizofreni, strese tepki ve anksiyete bozuklukları
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pozitif belirtiler



Glutamat ve Anksiyete

AĞIR STRESLE KARŞILAŞMA

GLUTAMAT EKSİTOTOKSİSİTESİNE YOL AÇAR,

SONUÇTA NÖRON HASARI VE / VEYA 

NÖRON ÖLÜMÜ MEYDANA GELİR

Glutamaterjik Sistemin 
Beyindeki Dağılımı

• Limbik ve paralimbik beyin alanları

• Amigdala
• Hipokampus
• Anterior singulat korteks
• Orbitofrontal korteks
• Medyal prefrontal korteks
• İnsular korteks

korku ve 
anksiyete 
tepkisine 

ilişkin alanlar

glutamaterjik piramidal
hücrelerden zengin alanlar



Glutamaterjik Sistem ve Amigdala

Amigdalanın 
bazolateral
çekirdeği

nöronların %85-95’i 
glutamat aktif

Prefontal korteks ve ventral 
striatuma yayılım

Hipokampus ve amigdala 
gibi çeşitli limbik alanlara 

yayılım

Glutamaterjik Sistem ve Strese Tepki

Nötral 
uyaran

NMDA ve AMPA/Kainat 
res. yolu ile amigdalada 

glutamat nörotransmisyonu

Zayıf aktivasyon
zayıf depolarizasyon

NMDA kanalını
kısmen bloklayan 

Mg++ un ayrılmasına
yetmeyen uyaran

şiddeti

Şiddetli uyaran

NMDA ve AMPA/Kainat 
res. yolu ile amigdalada 

glutamat nörotransmisyonu

NMDA kanalını
kısmen bloklayan 

Mg++ un ayrılmasına
izin veren  uyaran

şiddeti



Glutamaterjik Sistem ve Korku Koşullanması

Aşırı glutamat salınımı Korku koşullanması şeklindeki 
öğrenmenin kolaylaşması

Hipokampus ve amigdalada
NMDA reseptörleri

Korkunun birikimi ve ifade 
edilmesinde rol oynar

Bast et al, 2003; Maren et al, 1996

• İyonotropik
• NMDA 

• N - metil - D - aspartat
• hızlı eksitatör transmisyon

• AMPA
• α - amino - 3 - hidroksi - 5 - metil - 4 – izoksazol propionik asit
• glutamaterjik sinyalin güçlendirilmesi

• Kainat 
• glutamaterjik sinyalin güçlendirilmesi

• Metabotropik
• Grup I 

• mGlu1.....mGlu5 (daha çok postsinaptik) 
• Grup II

• mGlu2 ve mGlu3 (pre ve postsinaptik)
• Grup III

• mGlu4, mGlu6, mGlu7 ve mGlu8 (inhibitör)

glutamaterjik reseptörler

Glutamaterjik iletimde 
düzenleme



Stres ve anksiyete:
Glutamat ve diğer nörotransmitter sistemlerinin ilişkisi

GLUTAMAT

GABA

CRF/NA

SEROTONİN

DOPAMİN

Glutamat ve GABA
Karşılıklı presinaptik heterojen yerleşim

• GLUTAMAT NÖRONLARI ÜZERİNDE TAŞIYICI OLARAK GABA

• Korteks, hipokampus, serebellum, spinal kord

• GABA NÖRONLARI ÜZERİNDE TAŞIYICI OLARAK GLUTAMAT

• Retina, korteks, hipokampus, serebellum, spinal kord

Bonanno  ve ark Curr Top Med Chem 2006; 6:979-988.

BİRİNİN DİĞER NÖROTRANSMİTTERİN SALINIMINA 
RESEPTÖRLERDEN BAĞIMSIZ AKTİF ETKİSİ



Glutamat/GABA 
reseptör düzeyinde etkileşim

•• GABA nGABA nööronu ronu üüzerinde bulunan presinaptik kainat reseptzerinde bulunan presinaptik kainat reseptöörleri ile inhibitrleri ile inhibitöör postsinaptik r postsinaptik 

akakıımlara kolaylamlara kolaylaşşttıırrııccıı etki*etki*

•• Olfaktor bulbustaki dendrodendritik sinapslarda glutamatOlfaktor bulbustaki dendrodendritik sinapslarda glutamatıın NMDA res.e etki ederek n NMDA res.e etki ederek 

mitral hmitral hüücrelerdeki GABA salcrelerdeki GABA salıınnıımmıınnıı dodoğğrudan etkilemesi**rudan etkilemesi**

•• AMPA reseptAMPA reseptöörleri aracrleri aracııllığıığı ile retina dokusundaki A17 hile retina dokusundaki A17 hüücrelerinde glutamata bacrelerinde glutamata bağğllıı

GABA aktivasyonu (selfGABA aktivasyonu (self--inhibisyon)***inhibisyon)***

• Presinaptik yerleşimli iyonotropik reseptörler aracılığı ile GABAerjik 

nörotransmisyonun azalması****

* Jiang ve ark. 2001, Isaacson ve Strowbridge 1998 ** , . Chavez  ve ark 2006 ***, Mitchell ve Silver 2000****

Glutamaterjik-GABAerjik Denge
Anksiyolitik Etki

• GABAerjik aktivitenin artırılması

– benzodiyazepinler
– barbitüratlar
– etanol

• Glutamaterjik aktivitenin azaltılması

– NMDA res antagonistleri
– presinaptik glutamat salınımı inhibitörleri
– AMPA res antagonistleri
– Grup I (mGluR1-5) antagonistleri
– Grup II (mGluR2-3) agonistleri

Javitt 2004



Glutamat/CRF/Norepinefrin

Stres etmeni
Korku
Tehdit 

HPA ekseni aktivasyonu

Lokus seruleustan NE salınımı

CRF’nin olası düzenleyici rolü*

* Valentino ve Van Bockstaele 2008 

Lokus seruleusta iki tip uyarılma
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ı Tonik aktivasyon

Olağan uyarılmaya eşlik eden 
aktif uyanıklık tablosu

Fazik aktivasyon

Kısa süreli dış uyaranlar 
karşısında kısa eksitatör 

transmisyon

Çevreden gelen bilgileri işlemek
İçin en uygun uyarılma düzeyi

Stres karşısında odaklanma, 
uyaranların taranması ve 

mücadele ve uyumsal tepki

* Valentino ve Van Bockstaele 2008 



Glutamat / CRF
(lokus seruleus)

Glu CRF

Lokus seruleus 
akson terminali

Bu bölgede presinaptik ve postsinaptik etkiler 
ile glutamat salınımı üzerinde etki

* Valentino ve ark 2001 

Glutamat / CRF
(paraventiküler çekirdek)

*  Kita ve ark 2006, ** Brann ve Mahesh 1997

• Sıçanlarda PVN içine glutamat enjeksiyonu ile CRF salgılayan 
nöronlarda %25 artış ve buna elektokortikogram kayıtlarında 
uyarılmanın eşliği*

• Stres maruziyeti öncesinde NMDA antagonisti dizosilpin verilmesinin 
immobilizasyon sürecine verilen ACTH yanıtını azaltması**

Glutamat ve CRF sistemleri:
Karşılıklı olarak ekpresyonların düzenlenmesi



Glutamat/Serotonin

Serotonin

Temel fizyolojik
işlevler

Önemli 
beyin işlevleri

• hormon sekresyonu
• uyku/uyanıklık
• motor kontrol
• immun sistem işlevleri
• ağrı
• gıda alımı
• enerji dengesi

• kognisyon
• emosyonel düzenleme
• sinaptik plastisite
• nörogenezis

Serotonin:
Glutamat ve GABA sisteminin düzenleyicisi

* Ciranna 2006 

Presinaptik düzeyde

Glutamat 

5-HT1A, 5-HT1B ve 5-HT6 
reseptörleri aracılığı ile

Azalır

5-HT3 reseptörleri 
aracılığı ile Artar

5-HT2 reseptörleri 
aracılığı ile

Çeşitli beyin bölgelerinde 
artar ya da azalır



Serotonin:
Glutamat ve GABA sisteminin düzenleyicisi

* Ciranna 2006 

Presinaptik düzeyde

GABA 

5-HT1A, 5-HT1B 
reseptörleri aracılığı ile

Azalır

5-HT3 reseptörleri 
aracılığı ile Artar

5-HT2 reseptörleri 
aracılığı ile

Artar

Glutamat            Serotonin       ya da

NMDA’nın rafe çekirdeğinde inhibitör postsinaptik devreleri uyarıcı etkisi*

NMDA antagonizması ile rafe nöral aktivitesinde ve serotonin salınımında 
artma**                                                      

Glutamat: 
Serotonin düzenleyicisi

* Jolas and Aghajanian 1997, ** Lejeune et al 1994, Martin et al 1998



Glutamat ve dopamin

Glutamat Dopamin 

Anksiyete ve strese tepki sürecinde 
önemli bölgeler

AMİGDALA

HİPOKAMPUS

PREFRONTAL KORTEKS

Glutamat ve dopamin

Amigdalanın bazolateral kompleksi
içinde lateral çekirdek

Glu res

GABA res

DA res

% 80

D1 ve D4 res nin aktivasyonu ile

NMDA aktivitesinde azalma*

* Martina ve Bergeron 2008

Amigdala 

VTA’dan gelen Dopaminerjik girdiler

Korteks ve talamustan çıkan glutamaterjik yayılımlar

YENİ TEDAVİ HEDEFİ



Anksiyete bozukluklarının 
glutamaterjik ilaçlar ile tedavisi

AMAÇ

Glutamaterjik aşırı aktivasyonun 
geriye döndürülmesi

Riluzol, D-sikloserin ve Memantin

Riluzol

• Sinaptik aralıkta glutamatın G-protein bağımlı salınımını bloke etmek

• Glisin salınımı azaltarak NMDA kanal aktivitesinde azalmaya yol açmak

• Postsinaptik AMPA reseptörlerinin duyarlılığını azaltmak

• Sodyum kanallarının α alt biriminin inaktivasyon durumunu uzatarak 

NMDA aracılı eksitasyonu hafifletmek

• Aktive olmuş G proteinleri aracılığı ile Ca++ mobilizasyonunu önlemek

• Postsinaptik glutamat reseptör yanıtlarını indirek olarak engellemek

• Kortikal nöronlarda potasyum akımlarını düzenlemek



Riluzol: anksiyolitik etki

• ANKSİYOLİTİK ETKİ

• Glutamat sistemin inhibisyonu

• Hipokampal nöronlarda postsinaptik GABAA reseptör işlevinin 

güçlendirilmesi*

* He ve ark 2002

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Coric ve ark 
(2005)

Açık etiketli Dirençli 13 OKB 100 mg/gün 12 hft %54 hastada 
yanıt

Grant ve ark 
(2007)

Açık etiketli Dirençli 6 çocuk 
OKB

100 mg/gün 12 hft %50 hastada 
yanıt

Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Mathew ve 
ark (2005)

Açık etiketli 18 YAB 100 mg/gün 8 hft %50 remisyon

Mathew ve 
ark (2008)

Açık etiketli 100 mg/gün 8 hft %53 remisyon

Riluzol

Ayrıca trikotillomani, kompulsif cilt yolma, kompulsif kendini yaralama gibi 
OK Spektrum bozukluklarında olgularında olumlu sonuç (olgu sunumu) 



D-sikloserin

• Glisin bağlanma bölgesinin parsiyel agonistidir ve bağlanma öncesinde sessiz olan sinapslarda 

glutamaterjik aktiviteyi artırır

• NMDA glutamat reseptörleri üzerinde karmaşık bir düzenleyici etkiye sahiptir

• Ortamdaki glisin düzeyleri düşük olduğu zaman D-sikloserin NMDA işlevini glisin etkinliğinin yaklaşık 

%60’ının sağlayacak kadar kolaylaştırır

• Ortamdaki glisin düzeyleri glisin alanlarını doyurmaya yeterli ise D-sikloserin NMDA reseptör 

işlevlerini %40-50 kadar azaltabilir

• Bu nedenle, bir yandan NMDA reseptör işlevlerini güçlendirerek nöroplastisiteyi artırarak alıştırma 

temelli psikoterapilerin etkinliğini artırabilir, öte yandan NMDA reseptör işlevlerini zayıflatarak 

korkutucu anıların yeniden belleğe yerleşmesini azaltabilir

• Her iki sürecin korku anılarının sönmesini kolaylaştırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Hoffman ve ark 
(2006)

RÇKPK Alıştırma tedavisine 
ekleme şeklinde 

50 mg/gün 5 terapi 
seansı
boyunca

Plasebo grubuna göre 
anlamlı düzeyde daha az 
sosyal anksiyete

Guastella 
ve ark (2008)

RÇKPK Alıştırma tedavisine 
ekleme şeklinde

50 mg/gün 5 terapi 
seansı
boyunca

Başkalarının önünde 
konuşma kaygısı başta olmak 
üzere sosyal anksiyete 
belirgin iyileşme

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Heresko-Levy 
ve ark (2002)

ÇKPK 
Çapraz 
geçişli

TSSB’li kronik 
10 hasta

50 mg/gün 12 hft Duyarsızlık, kaçınma ve 
anksiyetede düzelme ancak 
plasebodan farklı değil

Panik Bozukluğu
Otto ve ark 
(2009)

RÇKPK Alıştırma tedavisine 
ekleme şeklinde
31 hasta

50 mg/gün Toplam 5 
seanstan 
bir saat 
önce

İlaç grubunda %77
Plasebo grubunda %33 
başarı

D-sikloserin



D-sikloserin
meta analiz sonucu

• 1998-2007 arasında

• Alıştırma tedavisini güçlendirme amacı ile D-sikloserin eklenen 

çalışmalar

SONUÇ:
D-sikloserin mevcut alıştırma tedavisinin 
hem hızını hem de başarısını artırıyor *

* Norberg ve ark 2008

Memantin

• Özgül, orta derece affinite gösteren, nonkompetitif NMDA reseptör 

antagonisti

• NMDA reseptör antagonizması yüksek bir affinite ile gerçekleşmez

• Reseptöre hızla bağlanır ve hızla ayrılır 



Memantin

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Battista ve 
ark (2007)

Açık etiketli Savaş sonrası
TSSB
gelişen 4 olgu

20 mg/gün 12 hft Bellek, aşırı
uyarılma ve 
depresyon 
belirtilerinde 
iyileşme

Memantin: OKB’deki etkinliği

• 12 haftalık açık etiketli çalışma

• 10 OKB ve 7 YAB hastası

• YBOKÖ, HADÖ ve CGI

• 10 mg/gün memantin (günde iki kez)

• OKB’de YBOKÖ puanlarında %46 düşme

• YAB’da etkili değil

Memantin, YAB ile karşılaştırıldığında OKB’de etkili
ancak plasebo kontrollü çalışma gerekir *

* Feusner ve ark 2009



Sonuç

• Glutamaterjik sistem anksiyete ve stres tepkisinde rol oynadığı ile iyi bilinen 
diğer nörotransmitter sistemleri ile güçlü etkileşim göstermektedir

• Anksiyete bozukluklarında işlev bozukluğu olduğu bilinen beyin bölgeleri 
glutamaterjik yönden de zengin bölgelerdir

• Anksiyete bozukluklarında glutamaterjik sistemin etiyopatogenezdeki rolüne 
ilişkin kısmi kanıt bulunmaktadır

• Glutamat sistemi üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etki gösteren 
ilaçların çeşitli anksiyete bozukluklarındaki etkilerine ilişkin olumlu çalışma 
sonuçları bulunmaktadır

• Glutamaterjik etkili ilaçların anksiyete bozuklarının standart tedavilerinde
yerini alabilmesi için daha üst düzey kanıtlara gereksinim bulunmaktadır

TEŞEKKÜRLER


