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GİRİŞ:
Putperestlerin totemlerinde somutlaştırdıkları ağrı ve ağrının giderilmesine yönelik dürtüler insanlık tarihi kadar es
kidir. Mitolojide ve ilk tıp kaynaklarında opioid kullanımının yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Opioid kullanımıyla birlikte
tolerans ve bağımlılık sorununun da ortaya çıkması, bağımlılık oluşturmayan analjeziklerin aranmasına neden olmuş ve
çok sayıda yeni opioid analjeziğin sentezi yapılmıştır. Ancak agonistlerin farklı etkilerinin gözlenmesi opiat reseptörlerinin
tek bir reseptör olmadığını, farklı alt tipleri olduğu düşüncesini doğurmuş ve yapılan çalışmalarla bu görüş kanıtlanmıştır.
Mu, delta, kappa, sigma ve epsilon olarak belirlenen opiat reseptörlerinin beraberinde endojen ligandlarının da bulunması
bu konuda çok sayıda çalışmaya ışık tutmuştur. Yapılan çalışmalarda morfin ve agonistlerinin analjezik etkileri yanında di
ğer santral ve periferik etkileri ve etki mekanizmaları açıklanmaya çalışılmıştır. Opioidlerin santral ve özellikle psikomimetik etkilerinin ve nörotransmitterlerle etkileşimlerinin açıklanması bazı psikiyatrik olgularda opioid aktivite değişikliği ola
bileceğini düşündürmüştür. Başta şizofreni olmak üzere, depresyon, otizm, Alzheimer hastalığı gibi birçok psikiyatrik bo
zukluğun temelinde opioid aktıvitenin olası rollerine ilişkin görüşler öne sürülmüş, ancak henüz bu varsayımlara bir açıklık
getirilememiştir.
Opiat Reseptörleri:
1971 de Goldstein ve arkadaşları beyinde opiat bağlanmasının ölçülebileceğini ve nalokson için spesifik bağlanma
değerinin % 2 oranında olduğu bildirmiştir(l). Sonraki çalışmalarda nonspesifik bağlanmaya neden olan faktörlerin elimi
ne edilmesiyle spesifik bağlanmanın ayırdedilebileceği ve nalokson bağlanmasının doyurabilir olduğu ve bağlanma oranı
nın önceki bulguların çok üstünde, % 40 dolaylarında olduğu ve hatta bu değerin 18 gramlık doku için 1.6x10 8mg nalokson
gerektirdiği bildirilmiştir(2,3,4,5,6,7,8,9). Bu bulgular konunun derinliğine araştırılmasına olanak sağlamış ve veriler doğrul
tusunda benimsenen sonuçlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.
1- Opiat reseptörleri tek bir reseptör birimi değildir, en azından 5 ayrı tipi bulunmaktadır. Mu, delta, kappa, sigma
ve epsilon olarak belirlenen opiat reseptörlerinden mu reseptörlerinin m uj ve mu2, kappa reseptörlerinin ise, Kappa 1,23
gibi ayrımsanan tiplemeleri de yapılmıştır. Tablo 1 (2,7,8,10,11,12,13).
2- Otoradyografik yöntemle yapılan çalışmalarda radyoaktif opiat bağlanmasının sıçan ve fare beyninde caudate putamen, amigdala, hipotalamus, perivetriküler bölge ve habenulada yüksek oranda olduğu ve ayrıca dopaminden zengin
substantia nigra ve noradreralinden zengin locus ceureuleus ve spinal kordun dorsal boynuzlarında da yüksek oranda bağ
lanmanın olduğu gösterilmiştir. Yapılan otopsi çalışmalarıyla insan beyninde de yüksek afiniteli yerlerin benzer dağılım
gösterdiği bildirilmiştir (4,8,13,14,15,16,17). Kobay,, tavşan ve fare vas deferensinde de yine yüksek afiniteli bağlanma yerleri
bulunmaktadır(2,8,9,15).
3-Opiat reseptörlerin ilk endojen ligandı olarak bulunan enkefalinlerin keşfini,endorfin ve dinorfinlerin keşfi izle
miştir. Özellikle enkefalinlerin mu ve delta reseptörlerinin her ikisine birden afinite göstermeleri sonucu farklı bir opiat re
septörünün ligandı olabileceği düşünülmüş, fakat yapılan çalışmalarda yüksek afinite gösterdiği delta reseptörlerinin doğal
ligandı olarak kabul edilebileceği bildirilmiştir. Endojen ligandlarının bulunması yanında çok sayıda opiat agonist ve antagonistlerinin de sentezi yapılmıştır, Tablo 1 (1,8,15,18,19,20,21).
4- Opiat agonistlerinin reseptörlerine bağlanma afiniteleri ile analjezik etkileri ya da farmakolojik profilleri arasın
da yakın ilişki bulunmuştur (5,10,22).
5- Narkotik bağlanmanın esas olarak sinaptozomal fraksiyon membramnda lokalize olduğu ve bu bağlanma yerleri
nin lipoprotein yapısında olduğu, gerek santral sinir sisteminde gerekse periferde opiat reseptörlerinin dağılımlarının farklı
olduğu ve türler ara sı opioid ve nonopioid etki farklılıklarının bu dağılım farklılıklarından kaynaklandığı sanılmaktadır.
Ayrıca proopiomelanokortin sistemi ile dağılım benzerliklerinin olduğu da bulgular arasındadır (3,13,23).
6-Opiat bağlanma yerlerinin bazı iyonlar, enzim ya da reaktiflere de ilgi duyduğu gösterilmiştir. Özellikle sodyum
ve lityum iyonlarının agonist bağlanmasını azaltırken, antagonist bağlanmasını artırdığı, manganez ve magnezyum iyonları
nın ise karşıt etkileri oluşturduğu gösterilmiştir. Tripsin, kemotripsin, fosfolipaz A gibi enzimler, sülfıd ril ajanları ve diğer
bazı reaktiflerin ve guanin mükleotidlerin ise agonist bağb masında sodyum ve lityum benzeri etkileri olduğu, antagonist
bağlanmasında önemli değişiklikler oluşturmadıkları bildirilmiştir, Tablo I (8,9,11,22,23).
7- Opiat bağlanmasında levo izomerlerinin dekstro izomerlerinden daha aktif olması ilginçtir. Sadece sigma
için dekstro izomerlerinin daha aktif olduğu gösterilmiştir. Bağlanmada moleküler özelliklerin önemi de vurgulanmış
tır (8,9,12,13).
8- Endorfınlerin biyoritmlerinin olduğu ve ağrı eşiğinin de büyük bir olasılıkla endorfin biyoritmine koşutluk göster
diği, öğleden sonra geç saatlerde ve akşamın erken saatlerinde düşük olduğu gösterilmiştir(24,25). Günümüzde oldukça selektif reseptör agonistlerinin ve antagonistlerinin sentezleri yapılmıştır ve bu maddelerin farmakolojik profillerinden yarar
lanılarak opiat reseptörlerinin özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Opiat reseptörlerinin alt tiplerinin bireysel özelliklerini
açıklamaya yönelik bu bulgulara göre:
Mu reseptörlerinin aktivasyonunun adenilat siklazı inhibe ettiği, siklik Amp düzeylerini düşürdüğü ve potasyum ka
nallarını açarak nöronların hiperpolarizasyonuna neden olduğu ve aksiyon potansiyelini düşürücü etkileri ile kalsiyum akışı-23-
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m engelledikleri ve nörotransmitter salınımı üzerine inhibitor etkilerinize bu mekanizma ile oluşturduktan öne sürülmüş
tür (9,11,12,19,26,27,28). Mu 1 reseptörlerinin supraspinal analjezide rol alan yapılarda bulunması, analjeziden sorumlu tipi
nin mu 1 reseptörü olduğunu düşündürmekte, solunum depresyonu ve konstipasyon oluşturucu etkiden de mu2 reseptörle
rinin sorumlu olduğu samlmaktadır(9,29).
Delta reseptörlerinin endojen ligandlan olan enkefalinlerin mu reseptörlerine de afinitelerinin bulunması, bu resep
törün ayrı bir reseptör olarak kabul edilmesini geciktirmiştir. Ancak oldukça spesifik agonistlerinin sentezlerinin yapılma
sıyla mu reseptörlerinden farklı etkileri gösterilmiştir. Bu farklılıklar arasında bazı spesifik agonistlerinin pozitif pekiştiriye
neden olmamaları ve peristaltizmi önemli derecede etkilemedikleri sayılabilir (12,30,31, 32,33).
Kappa reseptör grinin gerek mu ve delta reseptörlerinden çok daha az oranda bulunmaları ve gerekse kappa antagonizması için yüksek doz naloksan kullanılma gerekliliği, bu reseptörlerin farklı opioid ve nonopioid etkilerini açıklayabi
leceğini düşündürmektedir. Bu reseptörlerin nörotransmitter salınımı üzerine inhibitor etkilerini kalsiyum kanallarının inhibisyonuyla oluşturdukları ve bu etkilerinin mu ve delta reseptörlerinden farklı olduğu bildirilmiştir (2,8,17,34,35,36). Bu
farklı etkilerin başında kappa agonistlerinin pozitif pekiştiri yerine kaçış yanıtı oluşturmaları, eksitatör nitelikli bazı motor
etkileri ve peristaltizm üzerine önemli etkilerinin olmaması sayılabilir. Ayrıca kappa agonistlerinin morfinin bazı etkilerini
baskıladıkları va da antagonize ettikleri de gösterilmiştir. Bu nedenle kappa 1,2,3 gibi tiplemeleri yapılmış
tır ^ ,23,27,29,33,37,38,39,40,41).
Martin ve arkadaşlarının SKF 1047nin farmakolojik etkilerini açıklamasıyla opioidlerin psikomimetik ve halüsinojenik etkilerinden sigma reseptörlerinin sorumulu olduğu bildirilmiştir. Ancak sigma reseptörlerinin fensiklidin reseptörleri
ne de afinite göstermeleri, sigmanın gerçek bir opioit reseptörü olup olmadığı konusunda kuşku uyandırmıştır. Bu reseptö
rün naloksonla bloke edilememesinin de bu kuşkuda payı olmuştur (8,35,42,43).
Epsilon reseptörleri ise endorfinler için spesifik bağlanma yerleri olarak düşünülmüş, ancak endorfinlerin mu ve
delta afinitelerinin gösterilmesi spesifik epsilon ligandı özelliklerine gölge düşürmüştür. Spesifik agonist ve antagonistlerinin bulunması bu reseptörler hakkındaki bilgilerin yetersiz kalmasına neden olmuştur (8).
Fizyolojik Olaylara Katılımları:
Endorfinlerin biyoritm gösterdiklerine ilişkin bulgular, kortizol salınımı ile ilişkisinin araştırılmasına neden olmuş
ve beta endorfinlerin ve kappa agonistlerinin akut uygulanımlarının kortizol salınımını azalttığı, kronik uygulanımlarında
ise artışa neden olduğu, mu agonistlerinden naltrindole’ün de kortizol salımmmın düzenlenmesinde rolü olduğu bildirilmiş
tir (25,44,45).
Mu ve delta agonistlerinin asetilkolin ve noradrenalin salınımı üzerine inhibitor etkilerinin bazı koşullarda benzer
nitelikte olduğu, kappa agonistlerinin ise bu etkileri farklı mekanizmalar aracılığı ile oluşturdukları ve farklı nitelikte oluş
turdukları düşünülmektedir (9,27,40).
Dopamin salınımı üzerine benzer etkileri gösterilen mu ve delta agonistlerinin bu etkilerinin kappa agonistleri tara
fından antagonize edildiği, bu etkileşimin esas olarak dopaminerjik D 1 reseptörleri üzerinden olduğu ve etkilerin oluşu
munda
dopaminerjik yolağın
öncelikle kappa
reseptörleri
aracılığı ile düzenlendiği
öne
sürülmüştür(20,26,27,30,31,35,41,43,46,47).
Kappa agonistlerinin P maddesi, GABA ve Dopanirejik yolakla etkileşimlerinin farklı olduğunun gösterilmesi kap
pa analjezisinin mu ve delta analjezisinden farklı olduğu ve kappa agonistlerinin norfine karşı gelişen tolerans ve bağımlılı
ğı da baskılayabileceği bildirilmiştir(36,38,48,49). Ayrıca mu agonistleri ile ortaya çıkan konstipan etkinin bazı delta ago
nistleri (D PD PE) ve kappa agonistleri (ZT 52656A,E 2078) ile görülmediği de bilinmektedir(10,29,37,38,40,49,50,51,52).
Bu nedenle anılan bu agonistlerin opioid analjezisinde önemli yer tutacakları düşünülmektedir. Opioidlerin analjezik etki
lerinin yanında, kalsitonin ve alfa 2 adrenerjik reseptör agonistlerinin analjezik etkilerini, opiat reseptörlerine duyarlılık ar
tışına neden olarak oluşturduklarını öne sürenler de olmuştur (37,56)
Opioidlerin kardiyovasküler etkilerini mu, delta ve sigma reseptörleri aracılığı ile oluşturdukları, kappa reseptörleri
nin kardiyovasküler aktiviteden yoksun ol duğu öne sürülmüş, ancak kappa agonistlerinden dinorfin I-13’ün hipotansör et
kisini kappa reseptör aktivasyonuna bağlayanlar da olmuştur (34,42,53,54,55). Enkefalinaz inhibitörlerinin ise atrial natriüretik faktörün yıkımını azaltarak, plazma seviyesini artırdığı ve tipik natriüretik faktör benzeri aktivite gösterdikleri bildiril
miştir (14,54). Alfa 2 reseptör agonistlerinin hipotansör ve bradikardik etkilerinin enkefalinerjik olduğu ya da beta endorfin salınımmı artırarak oluşturdukları öne sürülmüştür(53,55). Nora drenalin lokalizasyonu ile enkefalinerjik dağılımın, kar
diyovasküler etkiden sorumlu bölgelerde koşutluk gösterdiklerine ilişkin bulgular da bu savı desteklemektedir (31,52). Ek
olarak opioidlerin elektrolit dengesine ve su alımı ile yeme isteği üzerine etkilerinin de kardiyovasküler etkide paylan oldu
ğu düşünülmektedir (8,34).
Gerek sigma reseptörlerinin halüsinojenik ve psikojenik etkilerinden sorumlu tutulması, gerekse klasik nöroleptiklerden haloperidolün bilinen etkilerini dopaminerjik sistem yanında sigma reseptörleriyle de etkileşerek.oluşturduğunun
öne sürülmesi, opioidlerin şizofreninin sağaltımında kullanılmalanna neden olmuş, ancak sadece şizofreninin bazı alt tiple
rinde ya da remisyon döneminde yararlı olabileceği öne sürülmüştür. Bazı araştırıcılar ise karşıt yaklaşımla şizofrenide
opioid aktivitede artış olduğunu savunmuş ve opioid antagonistleriyle başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirmişlerdir
(26,31,34,35,46,57).
Opioidlerin ps i kopatolojideki rollerine ilişkin çalışmalarda, bazı psikiyatrik hastalıkların opioid aktivitede artış ya
da düşüşle ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. Özellikle otistik çocuklarda ve mental retardasyonlu olgullarda, kendine za
rar verme davranışında acı ve ağrı duyumsanmamasının temelinde opioid aktivite artışının olduğu düşünülmektedir. Alzhe
imer hastalığı, depresyon, parkinson ve epilepsi gibi psikiyatri ve nörolojik bozukluklarda da yine opioid aktivite değişimle-
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rinin olabileceği düşünülmüştür. Ayrıcal migren, doğum olayı, strese bağlı davranış modellerinde, seksüel davranış, premensturel sendrom, motor aktivite, öğrenme ve hafıza, diabet, kanser, renal fonksiyonlarda ve alkol ve lityumun etkilerin
de yine opioidlerin olası rollerine ilişkin varsayımlar yapılmıştır. Ancak bazı araştırıcılar bazı psikiyatrik ve nörolojik bozuk
lukların opioid aktivite değişimleriyle mi ortaya çıktığını, yoksa bu bozukluklar nedeniyle opioid aktivitenin mi değiştiğinin
tartışılması gerektiğini de vurgulamışlardır (8,25,31,34,35,39,42,44,45,45,46,52,57,58,59).
Sonuç olarak normalde tek bir nörotransmitter için birden fazla reseptör alt tiplemesi yapılırken, opiat reseptörleri
nin birden fazla ligandlarınm bulunması nedeniyle, birçok madde için opiat reseptörlerinin sınıflandırılmasına gidilmiştir.
Bu çeşitliliğin de doğal olarak opiat reseptörlerinin işlevlerinin anlaşılmasını zorlaştırdığı ve bu amaçla yapılan çalışmaları
yavaşlattığı açıktır. Ancak günümüzde insan yaşamında pek çok fizyolojik olayda önemli rolleri olduğu ve santral ve periferal etkilerinin yadsınamıyacağı da açıktır.
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