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ÖZET

Alkol bağımlılığı süreci kontrollü içme davranışından kompulsif alkol 
kullanımına doğru gidiş ya da keyif amacıyla kullanmadan madde olma-
dan yapamaz bir duruma geçiş olarak tanımlanır. Alkol bağımlılığının 
etiyolojisinde kişiye bağlı kalıtsal ve fiziksel etkenlerin ve kişinin çevreyle 
etkileşiminin yanı sıra, alkolün beyindeki nörotransmitter ve nörohor-
mon sistemlerinde oluşturduğu kalıcı etkilerin rol oynadığı bilinmekte-
dir. Etanolün nörotransmitter, nöropeptid ve nöroendokrin sistemleri 
üzerine etkileri, onun akut fizyolojik etkileri ve keyif verici/pekiştirici 
etkilerinden sorumlu olduğu gibi, aynı sistemlerde oluşturduğu kalıcı 
değişiklikler de bağımlılığın gelişmesindeki en önemli süreç gibi görün-
mektedir. Alkol kullanımının erken aşamalarındaki kullanım motivas-
yonu daha çok pozitif pekiştirici etkiler iken, bağımlı olduktan sonraki 
motivasyon hem pozitif hem de negatif pekiştirici etkiler olmaktadır. Bu 
davranış değişikliğine neden olan şeyin sürekli alkol kullanımına bağlı 
olarak beyinde gelişen ve allostazis genel başlığı altında incelenen nöroa-
daptif değişiklikler olduğu bilinmektedir. Rastgele alkol kullanımından 
bağımlılığa geçişte gelişen en önemli nöroadaptif değişikliklerin dopa-
min ve gama aminobütirik asit sistemlerinde aşağı-ayarlanma, glutamat 
sisteminde kalıcı bir işlev artışı ve beyin stres (kortikotropin salgılatıcı 
hormon ve serotonin) sistemlerinde düzensizlik olduğu görülmektedir. 
Bu gözden geçirme yazısında sürekli alkol kullanımının yol açtığı ve 
bağımlılığın gelişmesinde önemli olan beynin nörokimyasal sistemlerin-
deki bu uyumsal değişiklikler incelenecek ve bu değişikliklere yapılacak 
müdahalelerin bağımlılık tedavisine getirebileceği katkılara da değini-
lecektir.
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aminobütirik asit, glutamat

SUMMARY
Neurobiology of Alcohol Dependence and Implications on 

Treatment

The process of alcohol dependence has been conceptualized as a progress 
from controlled alcohol intake to compulsive alcohol consumption 
or a shift from alcohol intake for pleasure to compulsory alcohol 
seeking behavior. Hereditary and physical factors and the interaction 
of individuals with their environment, as well as permanent changes 
in the neurotransmitter and neurohormonal systems in the brain 
due to alcohol use, play the most important role in the etiology of 
alcohol dependence. The effects of ethanol on the neurotransmitter, 
neuropeptide and neuroendocrine systems not only account for its 
acute physiological and euphoric/reinforcing effects but also seem to be 
responsible for the development of dependence. While the motivation 
for alcohol use is mainly positive reinforcement in the earlier phases 
of alcohol consumption, both positive and negative reinforcements are 
involved in the process once dependence has developed. This event is 
caused by neuroadaptive process due to chronic alcohol consumption 
and also called as “allostasis”. It seems that the most important 
neuroadaptive changes in progression from occasional alcohol intake 
to dependence are the down-regulation of the dopamine and gamma 
aminobutyric acid systems, permanent upregulation in the glutamate 
system and dysregulation in the stress systems (corticotropin-releasing 
hormone and serotonin) of the brain. In this paper, we will review the 
adaptive changes caused by chronic alcohol consumption which are 
important in the development of dependence and address the potential 
therapeutic contributions of interventions to these changes in alcohol 
dependence. 

Keywords: Alcohol dependence, neurobiology, reward, stress, gamma 
aminobutyric acid, glutamate
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GİRİŞ

Alkol insanların muhtemelen ilk keşfettiği psikofarmakolo-
jik ajandır. İnsanlar tarafından alkolün keyif verici bir madde 
olarak üretimi M.Ö. 8000’li yıllara, yani tarımın keşfinin ve 
yerleşik hayata geçişin hemen sonrasına kadar uzanmaktadır. 
Alkol bağımlılığı da insanlık tarihinde çok eskiden beri bili-
nen bir hastalıktır. Ancak hastalığın sıklığı distilasyon yön-
temlerinin yüzyıllar boyunca iyileştirilmesi ve yüksek oranlı 
alkollü içeceklerin yaygın kullanımından sonra giderek artmış 
gibi görünmektedir (Gately 2011).

Alkol bağımlılığı kişinin alkol tüketimi üzerindeki kontrolü-
nü kaybetmesi, alkol kullanmaya karşı yoğun istek ve sağlıkla 
ilgili ve sosyal zararlarının farkında olunmasına rağmen kul-
lanımın sürdürülmesi ile giden, beyinde birçok nörobiyolojik 
karşılığı olan bir hastalıktır. Alkol bağımlılığının etiyolojisin-
de kişiye bağlı kalıtsal ve fiziksel etkenlerin ve kişinin çevreyle 
etkileşiminin yanı sıra, alkolün beyindeki nörotransmitter ve 
nörohormon sistemlerinde oluşturduğu kalıcı etkilerin rol oy-
nadığı bilinmektedir (Koob 2003). Alkol beyinde dopamin 
(DA) başta olmak üzere, gama aminobütirik asit (GABA), 
glutamat, 5-hidroksi triptamin (5-HT ya da serotonin), no-
repinefrin (NE) ve endojen opioidler gibi birçok nörotrans-
mitter sistemini etkilemektedir. Alkol bağımlılığının gelişme-
sinde kalıtsal ve çevresel etkenlerin yarı yarıya etkili oldukları 
düşünülmektedir (Goldman ve ark. 2005). Ancak bu yazıda 
kalıtsal ve çevresel etkenler üzerinde durulmayacak, daha çok 
bağımlılığın gelişimi sürecinde beyinde oluşan, çoğunluğu 
kalıcı olan ve bağımlılığın gelişmesinden sorumlu olan adap-
tif nörokimyasal değişiklikler incelenmeye çalışılacaktır. 

Alkolün beyni yaygın olarak etkilediği bilinmektedir. Alkol 
akut olarak alındığı zaman, beyinde hücre membranlarında 
ve hücre içi sinyal iletiminde etki oluşturmakta, nörotrans-
mitterler ve nörohormonlarla ilişkili membran reseptörle-
rinin, ayrıca ligand kapılı ve voltaj kapılı iyon kanallarının 
işlevlerinde değişme yapmaktadır. Alkolün akut etkilerinin 
çoğunun GABA-A, glisin, asetil kolin, serotonin ve N-metil-
D-aspartat (NMDA) reseptörleriyle ilişkili kanallar gibi iyon 
kanalları üzerindeki doğrudan etkileriyle ilişkili olduğu düşü-
nülmektedir (Trudell ve ark. 2014). Alkol bu sayılan sistem-
ler dışına beyinde opioid, kortikotropin salgılatıcı hormon 
(CRH) sistemleri ve diğer bazı nöroendokrin ve nöropeptid 
sistemleri de etkilemektedir. 

Etanolün bahsedilen nörotransmitter, nöropeptid ve nöroen-
dokrin sistemleri üzerine etkileri, onun akut fizyolojik etkileri 
ve keyif verici-pekiştirici etkilerinden sorumlu olduğu gibi, 
yine aynı sistemler üzerinde oluşturduğu kalıcı değişiklikler 
de bağımlılığın gelişmesinde başlıca sorumlu olduğu kabul 
edilen nöroadaptasyonun (allostazis) gelişimi ve buna bağlı 
tolerans ve yoksunluk semptomlarıyla ilişkili görünmekte-
dir. Aslında sürekli alkol kullanımına bağlı gelişen tolerans, 
maddenin akut etkilerini azaltmaya ve beyin homeostazisini 

yeniden sağlamaya yönelik nöroadaptif bir süreçten başka bir 
şey değildir (Eşel 2001, 2005, Koob 2013).

Bağımlılığın gelişimi genel olarak kontrollü içme davranı-
şından kompulsif alkol kullanımına doğru gidiş, ya da keyif 
amacıyla kullanmadan madde olmadan yapamaz bir duruma 
geçiş süreci olarak tanımlanır (Marcinkiewcz 2015). Alkol 
kullanımının erken aşamalarındaki kullanım motivasyonu 
daha çok pozitif pekiştirici etkiler iken, bağımlı olduktan son-
raki motivasyon hem pozitif hem de negatif pekiştirici etkiler 
olmaktadır. İşte bu davranış değişikliğine neden olan şey sü-
rekli alkol kullanımına bağlı olarak beyinde oluşan nöroplas-
tisite ya da nöroadaptif süreç dediğimiz kalıcı değişikliklerdir. 
Özellikle beynin ödül sistemi, strese cevap sistemi, glutamat 
sistemi ve GABA sistemlerindeki nöroadaptif değişiklikle-
rin bağımlılığın gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir 
(Banerjee 2014).

Değişiklik yoluyla stabiliteyi sağlama ya da homeostazisin 
farklı bir eşik değerle (setpoint) yeniden kurulması olarak 
tanımlanmış olan “allostazis” kavramının, bağımlılığın ge-
lişimi süresince oluşan kalıcı değişiklikleri tanımlamak için 
de uygulanabileceği ileri sürülmüştür (Koob 2013). Bu tür 
adaptasyonları sağlayan şey de hücresel düzeyde epigenetik 
mekanizmalarla ya da doğrudan transkripsiyon faktörlerinin 
etkilenmesiyle gen ifadesinin değişmesi ve buna bağlı olarak 
hücrenin protein bileşenlerinin değişmesidir. Dolayısıyla bey-
nin her türlü yeni duruma uyum sağlama çabası, stres ve trav-
madan sonraki yeni beyin, ya da öğrenme ve bağımlılıkların 
gelişimi birer allostazis sayılabilir (Most ve ark. 2014a). 

Rastgele alkol kullanımından bağımlılığa geçişte gelişen en 
önemli adaptasyonlar DA ve GABA sistemlerinde aşağı-ayar-
lanma (downregülasyon), glutamat sisteminde kalıcı bir hi-
peraktivite ve beyin stres sistemlerinde (CRH sistemi, sero-
tonerjik sistem) disregülasyon olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Roberto ve ark. 2012). Tüm bu süreçlere bağlı olarak akut ve 
uzamış alkol yoksunluğunda olumsuz emosyonel durumlar ve 
alkol arama kompulsiyonları ortaya çıkmakta ve bunlara bağ-
lı olarak da nüksler (relaps) tetiklenmektedir (Koob 2013). 
Şimdi alkol bağımlılığının gelişmesine yol açan -en azından 
önemli katkı sağlayan- bu sistemlerdeki uyumsal değişiklikleri 
gözden geçirelim: 

Dopamin Sistemi

DA sisteminin alkolün akut ödüllendirici etkisinde, alko-
le aşermede ve alkol bağımlılığının gelişmesinde son derece 
önemli olduğu bilinmektedir (Eşel 2005, Şengül ve Dilbaz 
2013, Tabakoff ve Hoffman 2013). Beyinde ödül sistemini 
oluşturan en önemli yapılar extended amigdala, mezolimbik 
dopaminerjik yolak, ventral tegmental alan (VTA), nükleus 
akkumbens (NAc), ventral striatum ve prefrontal korteks ola-
rak kabul edilir (Ma ve Zhu 2014). DA bu ödül sisteminin en 
önemli nörotransmitteridir. DA tüm keyif veren maddelerin 
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keyif oluşturucu etkisinden (“high” etkisi) sorumlu olan nö-
rotransmitterdir (Volkow ve ark. 1999).

Alkolün DA sistemi üzerine akut etkisi substansiya nigra ve 
VTA’dan kalkan ve limbik sisteme uzanan dopaminerjik nö-
ronlardaki ateşleme hızını ve DA salınışını artırmak şeklinde-
dir (Comings ve Blum 2000). Alkol alımı ve NAc’deki DA 
salınışı arasındaki doz-cevap ilişkisi hayvan çalışmalarında 
defalarca gösterilmiştir (Yim ve Gonzales 2000, Yoshimoto 
ve ark. 1992). Yine hayvan çalışmalarında etanole bağlı DA 
artışının DA geri alım pompalarının blokajından değil, presi-
naptik terminalden DA salınışı artışından kaynaklandığı gös-
terilmiştir (Yim ve Gonzales 2000). 

Alkolün merkezî etkilerinin oluşumunda dopaminerjik sis-
temin diğer nörotransmitter sistemleriyle olan ilişkisi de 
önemlidir. VTA’dan kalkan ve NAc’e uzanan dopaminerjik 
nörotransmisyon GABAerjik inhibitör kontrol altındadır ve 
bir yandan da VTA’daki GABA nöronları üzerinde bulunan 
5-HT1B, 5-HT2C ve 5-HT3 reseptörleri vasıtasıyla sero-
tonerjik nöronlar tarafından da kontrol edilir. (Tabakoff ve 
Hoffman 2013). Örneğin seçici 5-HT1B agonistleri VTA’da 
GABA salınımını inhibe etmek suretiyle ekstraselüler dopa-
min düzeyini artırır (Yan ve ark. 2004). Bunun dışında santral 
ödül yapılarındaki 5-HT3 reseptörleri de dopaminerjik nö-
rotransmisyonu değiştirmektedir. Nitekim 5-HT3 agonistle-
ri NAc ve VTA’da hücre dışına dopamin salınışını artırırlar 
(Campbell ve McBride 1995). Dolayısıyla alkolün akut alı-
mının ödül yapılarındaki DA’i artırıcı etkileri kısmen onun 
serotonerjik etkileri aracılığıyla da oluyor olabilir.

Sürekli alkol kullanımının DA sistemi üzerindeki etkileri de 
araştırılmış ve sürekli alkol kullanımına bağlı olarak beyinde 
daha çok hipodopaminerjik bir durumun geliştiği gözlenmiş-
tir. Bu hipodopaminerjik durumun alkol bağımlılarında alko-
lü bırakma (abstinans) dönemlerinde görülen disfori, aşerme 
(craving) gibi olumsuz emosyonlarla ve dolayısıyla nükslerle 
ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Koob 2013, Most ve ark. 
2014a, Volkow 2010). Nitekim hayvan çalışmalarında al-
kol yoksunluğunda striatumda azalmış DA salınışı olduğu 
gösterilmiştir (Rossetti ve ark. 1992). Yine hayvan çalışma-
larında kronik alkol kullanımının hem D2, hem de D1 re-
septörlerinde aşağı-ayarlanmaya neden olduğu bildirilmiştir 
(Vasconcelos ve ark. 2003). 

İnsanlarda da nöroendokrin uyarma (challenge) çalışmaların-
da alkol bağımlılarında D2 reseptörlerinde duyarlılık azalması 
olduğu (Marchesi ve ark. 1997, Wiesbeck ve ark. 2000), ayrıca 
pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmalarında striatum 
gibi beyin yapılarında D2 reseptör sayısında azalma olduğu 
(Volkow ve ark. 2002, Martinez ve ark. 2005) gösterilmiştir. 
Alkol bağımlılarının striatumunda metilfenidat uygulamasına 
DA salınışı cevabının azalması da bu bilgiyi doğrulamaktadır 
(Volkow ve ark. 2007, 2013). Bir tek foton emisyon bilgisa-
yarlı tomografisi (SPECT) çalışmasında alkol bağımlılarında 

striatal D2 reseptör yoğunluğu artışının erken relapsla ilişkili 
olabileceği gösterilmiştir (Guardia ve ark. 2000). Bunun dı-
şında alkol bağımlılarında beynin bazı yapılarında dopamin 
taşıyıcısı düzeyini azalmış bulan görüntüleme çalışmaları var-
dır (Laine ve ark. 1999, Repo ve ark. 1999, Tupala ve ark. 
2001). Bazı araştırmacılar tarafından, sürekli alkol kullanımı-
na bağlı gelişen dopaminerjik işlev azalmasının, D2 reseptör-
lerindeki aşağı-ayarlanmanın dışında, NAc’teki dopaminerjik 
nöronlardan DA salıverilmesinin azalmasından (Diana ve 
ark. 2003), ya da DA salan nöronların sayısının azalmasından 
(Shen 2003) da kaynaklanıyor olabileceği ileri sürülmüştür. 

Özet olarak sürekli alkol kullanımının beynin dopaminerjik 
sisteminde kalıcı olarak oluşturduğu işlev azalması sürekli 
olumsuz bir emosyonel duruma neden olmakta, bu durum 
alkolün olumsuz pekiştirici etkisine katkıda bulunarak nüks-
lerin tetiklenmesine yol açmaktadır. Bu bulgulardan yola çıkı-
larak, alkol bağımlılarında nükslerin önlenmesinde dopamin 
sistemi üzerine etkili ilaçların kullanılabileceği öteden beri 
düşünülmektedir. Bu amaçla tiaprid, flupentiksol ve ketia-
pin gibi D2 antagonisti ilaçların alkolün pekiştirici etkisini 
azaltarak içme davranışını azaltabileceği düşünülmüş, ancak 
yapılan çalışmalarda umut veren sonuçlara ulaşılamamıştır 
(Wiesbeck ve ark. 2001, Bender ve ark. 2007, Litten ve ark 
2012). Başka bir antipsikotik olan aripiprazolün ise uzun dö-
nemdeki aşermeyi azaltıp olumlu öznel hisleri artırdığı ve te-
davide kullanılabileceği ileri sürülmüştür (Martinotti ve ark. 
2007, Brunetti ve ark. 2012). Alkol bağımlılığında antipsi-
kotiklerin yararı ile ilişkili olarak yapılan bir meta analizde, 
antipsikotiklerin alkol bağımlılarında abstinans süresi, aşerme 
ya da içme miktarı bakımından bir faydalarının olmadığı so-
nucuna ulaşılmıştır (Kishi ve ark. 2013). Yine bromokriptin 
(D2 agonisti) ve lisurid (D1 antagonisti, D2 agonisti) gibi 
ilaçların alkol bağımlılığında gelişmiş olan D2 reseptör aşağı-
ayarlanmasına karşıt bir etkiyle alkol almayı azaltabilecekleri 
akla gelebilir (Lawford ve ark. 1995, Schmidt ve ark. 2002). 
Bu konuyla ilgili veriler genel olarak değerlendirildiğinde, al-
kol bağımlılığında hâlihazırda nükslerin önlenmesinde kulla-
nılabilecek DA sistemi ile ilgili bir ilaç var gibi görünmemek-
tedir (Ma ve Zhu 2014, Zindel ve Kranzler 2014).

GABA sistemi

Alkol beynin esas inhibitör nörotransmitteri olan GABA ve 
esas eksitatör nörotransmitteri olan glutamat arasındaki den-
geyi bozmaktadır (Liang ve Olsen 2014). Etanolün GABA 
sistemi üzerine olan etkileri onun pekiştirici etkisi ile bir şe-
kilde ilişkili görünmektedir. Etanol GABA-A reseptörlerinin 
pozitif allosterik modülatörüdür. Akut alkol yoksunluğu sıra-
sında merkezî GABA etkinliğindeki azalma eksitasyonun ve 
ödül eşiğinin yükselmesine bağlı olumsuz duygulanımın en 
önemli nedenlerinden biridir (Koob 2003). GABA-A resep-
törleri alkolün akut etkilerinin birçoğu ile ilişkili olduğu gibi, 
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tolerans ve bağımlılığın gelişmesi ve yoksunluk belirtilerine 
de katkı sağlamaktadır (Enoch 2008). 

Alkolün akut merkezî etkilerinin önemli bir kısmı, örneğin 
anksiyolitik, sedatif, antikonvülsan, ayrıca bilişsel işlevlerde 
ve motor koordinasyonda bozulma gibi etkileri GABA-A re-
septörleri üzerine yaptığı agonistik etki ile oluşur. Nitekim 
GABA antagonisti olan ilaçlarla alkolün bu akut etkileri bas-
kılanabilmektedir (Koob 2004).

GABA-A reseptörleri her birinin birkaç izoformu olabilen 5 
altbirimden oluşur. Reseptörlerin çoğunda iki a, iki b ve bir 
g altbirimleri mevcuttur. Beynin bölgesine göre GABA-A re-
septörleri değişik altbirim izoformlarına sahip olabilir (Minier 
ve Sigel 2004, Sigel ve ark. 2006). GABA-A reseptörünün 
altbirim izoformlarına bağlı olarak da alkolün farklı akut etki-
leri ortaya çıkıyor olabilir. Örneğin, a2 GABA-A reseptörleri 
alkolün sedatif hipnotik etkileri ile ilişkili iken, a1 GABA-A 
reseptörleri lökomotor baskılayıcı etkileri ile ilişkili gibi gö-
rünmektedir (Kumar ve ark. 2009).

Alkolün akut etki olarak GABA işlevini artırıcı etkisinin me-
kanizması tam olarak anlaşılmış değildir. Serebellum ve mezo-
limbik ödül yolakları gibi beyin bölgelerinde hem presinaptik 
hem de postsinaptik GABA-A reseptörleri üzerine etki ederek 
karmaşık mekanizmalarla GABA transmisyonunu artırdı-
ğı ileri sürülmektedir (Enoch 2008, Roberto ve ark. 2003). 
Bunun dışında alkolün GABA salınışı ve sentezi üzerinde et-
kileri olduğu gibi (Most ve ark. 2014b, Roberto 2004), santral 
amigdala (CeA) sinapslarında adenil siklaz ve protein kinaz A 
ve C aktivitelerini değiştirmek suretiyle GABA transmisyo-
nunu düzenlemek (Bajo ve ark. 2008, Cruz ve ark. 2012, 
Tabakoff ve Hoffman 2013) şeklinde etkilerinin olduğu da 
bildirilmiştir. Bunların dışında GABA-B reseptörleri üzerine 
etkileri (Most ve ark. 2014a) ve endojen nöroaktif steroidler 
vasıtasıyla GABA etkinliği üzerine dolaylı etkileri de (Koob 
2004, Kumar ve ark. 2009) söz konusudur. 

Tüm bunlara ek olarak alkolün GABA sistemi üzerine olan 
etkileri, alkolün diğer nörotransmitterler üzerindeki etkilerini 
de dolaylı olarak belirleyebilir. Örneğin alkolün yol açtığı do-
paminerjik anormalliklerde GABA üzerinden bir etki söz ko-
nusudur. DA’erjik nöronların GABA tarafından inhibe edil-
diği bulgusu, alkol bağımlılığında bir GABA-B agonisti olan 
baklofenin aracılık ettiği DA baskılanması ile desteklenmekte-
dir (Pitman ve ark. 2014). Bunun tersi de geçerlidir, yani DA 
de bazı beyin yapılarında GABA reseptörlerini doğrudan bas-
kılayabilir (Hoerbelt ve ark. 2015). Ayrıca striatumdaki D2 
reseptörlerinin esas yerleşim bölgesi GABA’erjik nöronlardır 
(Volkow ve ark. 1996). Bu nedenle GABA’nın DA tarafından 
modülasyonundaki bozukluğun bağımlılığa katkıda buluna-
bileceği ileri sürülmüştür (Hoerbelt ve ark. 2015). Bütün bu 
veriler ışığında bağımlılığın gelişiminde önem arz eden beyin 
ödül ve strese cevap sistemlerinin düzenlenmesinde GABA 

ve DA arasındaki bu etkileşimin çok önemli olduğu ortaya 
çıkmaktadır.

Sürekli alkol alımı sonucunda GABA-A reseptörü altbirimle-
rinin gen ifadesinde zamanla bir azalma olmaktadır (Biggio 
ve ark. 2003, Cagetti ve ark. 2003, Malcolm 2003). Bunu 
doğrulayan bulgulardan birisi görüntüleme çalışmalarında al-
kol bağımlılarının frontal loblarında GABA-A-benzodiazepin 
reseptör kompleksi sayısında azalma olmasıdır (Abi-Dargham 
ve ark. 1998). Uzun süreli alkol alımında ortaya çıkan GABA 
işlevinin azalması GABA-A reseptör sayısının bölgeye bağlı 
azalmasından kaynaklanıyor olabileceği gibi, reseptörün du-
yarlılığının azalmasına yol açacak biçimde GABA-A reseptörü 
altbirim düzeninin değişmesinden de kaynaklanıyor olabilir 
(Mihic 1999, Kumar ve ark. 2009, Roberto ve ark. 2012).

Alkolün sürekli kullanımına bağlı olarak gelişen GABA-A 
reseptörlerindeki aşağı-ayarlanma, akut alkol yoksunluğunda 
görülen merkezî inhibisyonda yetersizlik ve dolayısıyla eksi-
tasyon belirtilerinden önemli ölçüde sorumludur. Ayrıca, aza-
lan GABA-A-Bz reseptör etkinliği yeniden içme davranışına 
da katkıda bulunur. Bunun dışında tekrarlayan yoksunluk 
dönemlerinde GABA reseptör işlevlerinin giderek azaldığı ve 
bu nedenle yoksunluk belirtilerinin yineleyen yoksunluklar-
la giderek arttığı, yani yoksunlukların kindlingi (ateşleme) 
dediğimiz fenomenden GABA sistemindeki nöroadaptasyo-
nun sorumlu olduğu da ileri sürülmektedir (De Witte ve ark. 
2003). 

Bu veriler ışığında GABA aktivitesini artıran ilaçların alkol 
bağımlılığının tedavisinde kullanılabilecekleri ileri sürülmek-
tedir. Örneğin seçici GABA-B reseptör agonisti olan baklo-
fenin alkol alımını ve nüksleri azaltabileceğini gösteren in-
san ve hayvan çalışmaları vardır (Addolorato ve ark. 2000, 
Peters 2013, Imbert ve ark. 2015), ancak konu henüz bir fikir 
birliğine ulaşmış değildir (Gorsane ve ark. 2012). Başka bir 
GABA-B agonisti olan gama hidroksibütirik asit (GHB)’in 
hayvanlarda alkol alımını (Colombo ve ark 2012), insanlar-
da da aşermeyi azalttığı (Maremmani ve ark. 2011) göste-
rilmiştir. GABA analogu bir ilaç olan gabapentinin de alkol 
bağımlılarındaki aşerme ve abstinans sırasındaki olumsuz 
emosyonların birçoğunu düzelttiği bulunmuştur  (Furieri ve 
Nakamura-Palcios 2007, Mason ve ark. 2014). GABA üzerin-
den etki gösteren ilaçlardan biri olan topiramatın abstinansı 
uzattığı, aşerme düzeyi, alkol tüketimi ve nüksleri azalttığı bil-
dirilmiştir (Martinotti ve ark. 2014).

Glutamat sistemi

Glutamat beynin asıl eksitatör nörotransmitteridir. Glutamat 
reseptörleri başlıca iki sınıf olarak mütalaa edilir: Metabotropik 
ve ionotropik reseptörler. NMDA, a-amino-3-hidroksi-5-
metil-4-izoksazolepropionik asit (AMPA) ve kainat reseptör-
leri iyon kanalları ile ilişkili reseptörlerdir (Nakanishi 1992).
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Glutamat sisteminin alkolün akut davranışsal etkileri, alkol 
bağımlılığının gelişmesi, alkol yoksunluk sendromu ve alkol 
bağımlılığına ailesel yatkınlıkta rol oynadığı bilinmektedir 
(Esel  2006). Özellikle prefrontal korteks, amigdala ve hi-
pokampustan NAc ve VTA’a uzanan glutamaterjik iletimin 
nüksleri tetiklemede çok önemli bir rol oynadığı ileri sürül-
mektedir (Kalivas ve ark. 2005).

Aslında akut olarak alındığında alkolün tüm glutamat re-
septörlerini doza bağlı olarak inhibe ettiği gözlenmektedir. 
Bununla birlikte NMDA reseptörleri tüm glutamat reseptör-
leri içinde alkolün etkisine en hassas olanıdır (Most ve ark. 
2014b, Tabokoff ve Hoffman 2013). Alkolün akut alımı nö-
ronlarda NMDA reseptörlerinin doza bağlı biçimde baskılan-
masına neden olur (Lovinger ve ark. 1989, Faingold ve ark. 
1998, Lovinger ve Roberto 2013). Akut alkol alımı NMDA 
reseptörünün aracılık ettiği hücre içi kalsiyum artışını ve hi-
pokampal nöronlarda NMDA reseptörlerine bağlı olan uzun 
süreli potansiyasyonu (LTP) da baskılamaktadır (Schummers 
ve ark. 1997). Alkolün akut olarak yaptığı NMDA blokajı 
etkisi akut alkol intoksikasyonunda görülen kognitif bozuk-
luğa katkıda bulunuyor gibi görünmektedir (Lovinger ve ark. 
1989). 

Etanolün sürekli kullanılması ise NMDA reseptör işlevlerin-
de olduğu gibi, kısmen NMDA dışı glutamaterjik reseptör 
etkinliğinde, presinaptik glutamat salınışında ve ekstrasellü-
ler glutamat düzeyinde artışa neden olmaktadır (Holmes ve 
ark. 2013). Hayvan çalışmalarında alkole sürekli maruziye-
tin beyin glutamat taşıyıcısı düzeylerinde artışa neden olması 
bulgusu da (Sari 2014) sürekli alkolün ekstrasellüler glutamat 
düzeylerini artırdığı düşüncesini doğrulamaktadır. İnsan ça-
lışmalarında da alkol bağımlısı olan kişilerde beyin omurilik 
sıvısı (BOS) glutamat düzeyi yüksek bulunmakta (Tsai ve ark. 
1998) ve alkol bağımlılığının şiddeti ile BOS glutamat sevi-
yesi ilişkili bulunmaktadır (Umhau ve ark. 2010). Manyetik 
rezonans spektroskopi (MRS) çalışmalarında erken alkol yok-
sunluk döneminde hipokampus ve anterior singulatta artmış 
glutamat düzeylerinin olduğu bildirilmektedir (Lee ve ark 
2007, Hermann ve ark. 2012, Mon ve ark. 2012). Sonuçta 
sürekli alkol kullananlarda hiperglutamaterjik bir durum or-
taya çıktığı görülmektedir.

Kliniğimizde yapılan bir çalışmada yukarıdaki bulguları doğ-
rular biçimde alkol yoksunluğunun erken (1. gün) ve geç (28. 
gün) dönemlerinde olan bağımlılarda beyaz küre glutamat 
taşıyıcısı mRNA düzeyleri kontrollerinkine göre artmış bu-
lunmuş ve bu durumun ekstrasellüler glutamat düzeylerinin 
sürekli yüksek oluşuna ikincil gelişmiş olabileceği sonucuna 
varılmıştır (Ozsoy ve ark. 2016).

Sürekli alkol alımına bağlı olarak gelişen merkezî sinir sistemi 
glutamat etkinliğindeki artışın alkol yoksunluğunda görülen 
eksitasyon, aşerme, anksiyete, epileptik nöbetler gibi belirti-
lerden -en azından önemli derecede- sorumlu olduğu gibi, 

alkolün uzun süreli davranışsal etkileriyle, uzun dönemde or-
taya çıkan nörodejenerasyon ve bilişsel bozulma ile ve sonuç 
olarak alkol bağımlılığının gelişimi ile bir şekilde ilişkili oldu-
ğu düşünülmektedir (Holmes ve ark. 2013). Alkolün sürekli 
kullanımına bağlı olarak gelişen nörodejenerasyonun alkolün 
sürekli alınmasından çok alkol yoksunluklarına bağlı olduğu 
ileri sürülmektedir. Burada da esas sorumluluğun glutamata 
ait olduğu, yoksunluğa bağlı nörotoksisite için NMDA re-
septör işlevi artışının olmazsa olmaz bir koşul olduğu öne 
sürülmektedir (Nagy ve ark. 2003, Thomas ve Morrisett 
2000). Buradan yola çıkılarak NMDA antagonistlerinin al-
kol yoksunluğuna bağlı nörodejenerasyonu engelleyebileceği 
düşünülebilir. 

Bu bulgulardan hareketle glutamat etkinliğini düzenleyen 
ilaçların alkol tüketimini azaltma, alkol yoksunluk belirtileri-
ni baskılama, alkole bağlı nörodejenerasyonu engelleme ve al-
kol intoksikasyon ve yoksunlukları ile ilişkili nöroplastisiteyi 
azaltarak bağımlılığın gelişimini engelleme gibi faydalarının 
olabileceği düşünülmüş, nitekim bu türlü ilaçların bir kısmı 
alkolizmin tedavisinde başarıyla kullanılmaya başlanmıştır 
(Krystal ve ark. 2003, Banerjee 2014). Başka bir deyişle glu-
tamat aktivitesi üzerine etkili olan bu ilaçlar en azından teorik 
düzlemde hem hastalığın belirli dönemlerinin tedavisinde, 
hem de bağımlılığa ilerlemeyi engellemek amacıyla kullanı-
labilir gibi görünmektedir. Hayvan ve insan çalışmalarında, 
glutamaterjik aktiviteyi azalttığı bilinen akamprosatın alkol 
tüketimini azalttığı ve böylece abstinansı sürdürmeyi kolay-
laştırdığı bulunmuştur (Mann ve ark. 2008, Plosker 2015). 
Ayrıca, seftriakson gibi glutamat taşıyıcısı 1 (GLT1) gen ifa-
desini yukarı-ayarlayan ilaçların, alkol bağımlılığının gene-
tik hayvan modellerinde alkol alımını azalttığı gösterilmiştir 
(Rao ve ark. 2015). 

Serotonin sistemi

Serotonerjik sistemin hem ödül hem de strese cevap sistemle-
riyle bağlantılı olarak alkol bağımlılığının gelişmesine katkısı-
nın olduğu düşünülmektedir. Serotonin eksikliği, dürtüsellik 
ve alkol içme davranışı arasındaki ilişki iyi bilinir (Virkkunen 
ve Linnoila 1997). Santral sinir sistemi serotonerjik aktivi-
tesindeki hem artışın (anksiyeteyi artırarak) hem de azalışın 
(dürtüselliği ve olumsuz duygu durumu artırarak, strese da-
yanıklılığı azaltarak) alkol alımını tetikleyebileceği ileri sü-
rülmektedir (Marcinkiewcz 2015). Akut alkol kullanımının 
özellikle beyin ödül yapıları ve bilgi işleme bölgelerinde se-
rotonin aktivitesini artırdığı, sürekli alkol kullanımında ise 
bu aktivitenin azaldığı ileri sürülmektedir (Sari ve ark. 2011). 
Dolayısıyla, genetik bir yatkınlık özelliği olarak bulunan ya 
da sürekli kullanılan alkole bağlı olarak gelişen serotonerjik 
aktivite azlığı durumu alkol alımı ve nüksleri artırıyor gibi 
görünmektedir.

Aktif alkol alanlarda (Rommelspacher ve ark. 1994) ve alkol 
yoksunluk dönemlerinde (Berggren ve ark. 2000, Esel ve ark. 
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2002, Demir ve ark. 2002) trombosit monoamin oksidaz 
(MAO) aktivitesi düşük bulunmuş ve bunun dolaylı olarak 
beyin serotonin düzeyinin azalmış olduğunu gösteren bir 
bulgu olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca görüntüleme çalışma-
larında sürekli alkol kullanımının beynin değişik yapılarında 
5-HT1A, 5-HT1C ve 5-HT2C reseptörlerinin duyarlılığının 
ve 5-HT taşıyıcısı sayısının azalmasına neden olduğu (Heinz 
ve ark. 1998, 2002, Mantere ve ark. 2002, Storvik ve ark. 
2006, Sari 2011) bildirilmiş, bu aşağı ayarlamaların alkol ba-
ğımlılarındaki artmış anksiyete ve depresyonla ilişkili olabile-
ceği öne sürülmüştür.

Stres ile serotoninin birçok noktada etkileştiği bilinmekte-
dir. Erken yaşlardaki stresin beyin 5-HT işlevini azaltarak 
saldırganlık, dürtüsellik ve alkol bağımlılığına yatkınlığa yol 
açabileceği düşünülmektedir (Higley ve ark. 1996). Uzamış 
stres ve buna bağlı olarak glukokortikoidlerin artışı beyindeki 
serotonin işlevini azaltmakta (van Praag 2005), bu da alkole 
dönüşlerin tetikleyicisi olabilmektedir. Özellikle stresle iliş-
kili aşermenin serotonerjik sistemle yakından ilişkili olduğu 
öne sürülmektedir (Anton 2001, Şengül ve Dilbaz 2013). 
Böylece, stres ile nüksler arasındaki eskiden beri bilinen iliş-
kinin düzeneğinde serotoninin esas rollerden birini oynadığı 
düşünülebilir.

Tüm bu bulgulardan hareketle, serotonerjik sisteme müda-
hale eden ilaçların alkol bağımlılığının tedavisinde etkili olup 
olmadıkları araştırılmıştır. Seçici serotonin geri alım inhibi-
törleri (SSRI’lar), buspiron gibi 5-HT1A agonistleri ve on-
dansetron gibi 5-HT3 antagonisti ilaçların alkol bağımlılığın-
daki etkinliği tartışmalıdır. Bazı olumlu sonuçlar bulunmuşsa 
da (Le ve Shaham 2002, Higley ve ark. 1998, Arborelius ve 
ark. 1993), genel olarak serotonerjik ilaçların alkol bağımlılı-
ğındaki faydasının yetersiz olduğu, varsa bile erken başlangıçlı 
alkol bağımlıları gibi bazı alt gruplarda olduğu söylenebilir 
(Marcinkiewcz 2015, Zindel ve Kranzler 2014).

CRH sistemi

Alkol bağımlılığının başlamasında, sürdürülmesinde ve nüks-
lerinde stres oluşturucu etkenlerin önemli bir rol oynadığı 
bilinir (Spanagel ve ark. 2014). Örneğin stresli olayların al-
kol alımını ve özellikle nüksleri tetiklediği kabul edilmekte-
dir (Sinha 2008). Ayrıca erken yaşam stresörlerinin de alkol 
bağımlılığına yatkınlık oluşturduğu genel olarak kabul edilen 
bir görüştür (Stewart 1996). 

Stres ile alkol kullanımı arasındaki ilişki yıllarca “gerilim azalt-
ma hipotezi” denilen, alkol kullanımının stresi azalttığı ve bu 
yüzden stres altındaki bireylerin alkole yöneldiği şeklinde ifade 
edilen hipotezle açıklanmaya çalışılmıştır (Fouquereau ve ark. 
2003). Bununla birlikte zaman içinde ortaya konulan bul-
gular sonucunda alkol kullanımı ile stres arasındaki ilişkinin 
zannedilenden çok daha karmaşık olduğu anlaşılmıştır. Alkol 
bir yandan anksiyeteyi azaltıcı bir maddedir, ama alındıktan 

sonra akut olarak stres sistemini aktive edici bir etki de gös-
termektedir (Becker 2012, Rivier 2014). Akut alkol alımının 
dolaşımdaki adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve korti-
zolü artırdığı bilinmektedir (Zhou ve ark. 2000, Richardson 
ve ark. 2008, Willey ve ark. 2012). Alkolün hipotalamo-pi-
tüiter-adrenal (HPA) ekseni uyarıcı etkisinin paraventriküler 
nukleus hücrelerini etkileyerek CRH salınışını artırmak yo-
luyla olduğu düşünülmektedir (Sarnyai ve ark. 2001, Ogilvie 
ve ark. 1998). Sonuç olarak akut alkol alımının, stresin etkile-
rini azaltmak şöyle dursun, aslında bedende strese çok benze-
yen fizyolojik değişikliklere sebep olduğu söylenebilir. 

Alkol ile stres sistemi arasındaki ilişki karşılıklı ve oldukça 
karmaşıktır. Bir yandan stres alkol alınmasını artırıcı bir etki 
göstermekte ve alkol bağımlılığının sürmesinde önemli ne-
denlerden birisi olarak karşımıza çıkmakta iken, bir yandan 
da sürekli alkol kullanımı zaman içinde strese cevap sistemin-
de kalıcı uyumsal değişiklikler oluşturarak kişinin stresle başa 
çıkma yeteneğini bozmaktadır. Alkolizmin stresle ilişkisin-
deki karmaşa beyinde CRH ile ilişkili iki farklı (hipotalamik 
– ekstrahipotalamik) stres sistemi olması nedeniyle daha da 
artmaktadır.

Beyinde bulunan strese cevap sisteminin hipotalamik-hipofi-
zer sistem ve ekstrahipotalamik sistem olmak üzere iki ayağı 
bulunmaktadır. Her iki sistemin de alkolün oluşturduğu akut 
etkilerin yanı sıra yoksunluktaki olumsuz duygudurum belir-
tileri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. CRH1 reseptörleri 
beyinde hipotalamik-hipofizer sistem dışında neokorteks, ex-
tended amigdala, medial septum, hipokampus, talamus, sere-
bellum gibi strese cevap veren birçok beyin yapısında yaygın 
biçimde bulunur (Zorrilla ve ark. 2014). İşte bu beyin ya-
pılarındaki CRH aktivitesi ekstrahipotalamik CRH sistemini 
oluşturmakta ve yine strese cevapta önemli rol oynamaktadır. 
Bu CRH sisteminin daha çok olumsuz emosyonel durumlarla 
ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Özellikle extended amig-
dala denilen, CeA, stria terminalisin bed nükleusu (BNST) 
ve NAc’in kabuğundan oluşan yapının hayvanlarda korku 
ve anksiyete davranışları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir 
(Ciocchi ve ark. 2010, Davis ve ark. 2010). Alkol bağımlı-
lığında da özellikle CeA’nın alkol yoksunluğu ve daha ileri 
aşamalardaki olumsuz duygudurumun oluşması ve dolayısıyla 
nükslerin tetiklenmesinde önemli bir rol oynadığı öne sürül-
mektedir (Roberto ve ark. 2012). 

Sürekli alkol kullanımında hipotalamik CRH sisteminde 
neler olduğu konusunda bazı tartışmalar olsa da genel ka-
bul gören değişiklikler şunlardır (Eşel 2001, 2005, Lu ve 
Richardson 2014): hipotalamustan CRH salgılanışı ve HPA 
eksenin bazal işlevinde artış, HPA eksenin alkole ve strese 
verdiği cevapta azalış. Hayvan çalışmalarında sürekli alkol 
kullanımının HPA eksende CRH’ya hipofizer duyarlılığın 
azalmasına neden olduğu ve buna bağlı olarak strese karşı 
ACTH, b-endorfin ve kortizol cevabında azalma gözlendiği 
bildirilmiştir (Zorrilla ve ark. 2001). Kliniğimizde yapılan bir 
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çalışmada alkol bağımlılarında akut alkol yoksunluk döne-
minde fiziksel stresöre karşı kortizol ve dehidroepiandosteron 
sülfat (DHEAS) cevaplarının yetersiz olduğu, fakat ACTH 
cevaplarının normal olduğu bulunmuş (Esel ve ark. 2014), 
fiziksel strese yetersiz HPA eksen cevabının adrenal düzeydeki 
bir bozukluktan kaynaklanabileceği, bunun ise alkol bağımlı-
larında olduğu bildirilen sürekli hiperkortizolemiye bağlı ola-
bileceği düşünülmüştür.

Sürekli alkol kullanımı sonucunda ekstrahipotalamik CRH 
sisteminde de önemli uyumsal değişiklikler oluşmaktadır. 
Hayvanlarda alkol yoksunluğunda CeA ve BNST’de CRH 
sentezi ve salınışında artış olduğu bildirilmektedir (Funk ve 
ark. 2006, Roberto ve ark. 2010). Dolayısıyla CRH1 resep-
tör antagonistlerinin akut yoksunluktaki anksiyeteyi ve alkole 
dönüşleri azaltması faydalarının bu sistemi etkileme yoluyla 
olduğu düşünülmektedir (Logrip  ve ark. 2011, Parylak ve 
ark. 2011). Sürekli alkol kullanımına bağlı olarak extended 
amigdalada gelişen CRH etkinliğindeki yukarı-ayarlanmanın 
yoksunluklardaki anksiyete ve disforiden, dolayısıyla olumsuz 
pekiştirme sonucunda tetiklenecek nükslerden sorumlu olabi-
leceği ileri sürülmektedir (Becker 2012, Heilig ve ark. 2010, 
Zorrilla ve ark. 2014). Özetle kronik alkol kullanımına bağlı 
olarak beyinde hem hipotalamik ve ekstrahipotalamik CRH 
sisteminde, hem de CRH1 reseptörlerinde kalıcı bir yukarı-
ayarlanmanın geliştiği söylenebilir (Koob 2013).

Bunun dışında CRH sisteminin strese bağlı nükslerde de 
önemli olduğu bilinmektedir. Alkolün oluşturduğu kalıcı 
HPA eksen bozuklukları alkol almama dönemlerinde stre-
se dayanıklılığı azaltarak nüks olasılığını artırıyor olabilir 
(Rasmussen ve ark. 2000, Valdez  ve ark. 2002). Burada 
beynin stres ve ödül sistemleri arasındaki etkileşimin de 
önemli olduğu ileri sürülmektedir (Spanagel ve ark. 2014). 
Mezokortikolimbik ödül yolakları üzerinde bol miktarda mi-
neralokortikoid (MC) ve glukokortikoid (GC) reseptörleri 
bulunmaktadır (Reul ve de Kloet 1985). Hayvanlarda korti-
kosteronun pekiştirici etkilerinin ve alkol alımını kolaylaştırıcı 
rolünün bu ödül sistemi üzerindeki GC reseptörleri vasıtasıy-
la olduğu öne sürülmektedir. Strese bağlı olarak glukokorti-
koid düzeylerinin artışı mezolimbik dopaminerjik aktiviteyi 
artırmakta, bu da stresin alkol alımını artırma etkisini kısmen 

açıklamaktadır (Spanagel ve ark. 2014). Stresörün tetiklediği 
alkole dönüşlerde HPA eksen aktivasyonundan çok ekstrahi-
potalamik CRH sisteminin aktivasyonunun önemli olduğu 
ileri sürülmektedir (Le ve ark. 2000, Zorrilla ve ark. 2014).

Alkol bağımlılarında stresle tetiklenen nüksleri önlemek için 
CRH ve glukokortikoid antagonistlerinin kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Hayvanlarda antalarmin gibi CRH resep-
tör antagonistlerinin strese bağlı nüksleri (stress-induced re-
instatement) azalttığı bildirilmiştir (McBride ve ark. 2002, 
Cippitelli ve ark. 2012). Ancak insanlarda yapılan çalışmalar 
bu türden ilaçların faydasını doğrulamamıştır (Kwako ve ark. 
2015). Mifepriston gibi glukokortikoid reseptör antagonisti 
olan ilaçların ise hayvan ve insanlarda alkol alımını azalttığı 
bildirilmiştir (Koenig ve Olive 2004, Simms ve ark. 2012, 
Vendruscolo ve ark. 2015). 

Bu bulguların ışığında alkolün bilhassa ekstrahipotalamik 
CRH sistemi üzerine olan etkilerinin alkol alımının ilk dö-
nemlerinde ortaya çıkan anksiyeteyi giderme, dolayısıyla 
negatif pekiştirici etkisinde, akut ve uzamış yoksunluktaki 
olumsuz duyguduruma bağlı alkole dönüşlerde ve uzamış 
yoksunluk sırasında strese bağlı alkole dönüşlerde önemli ol-
duğu, böylece hem bağımlılığın gelişiminde hem de nüksler-
de etkili olduğu düşünülebilir (Silberman ve ark. 2009). 

SONUÇ

Alkol bağımlılığının gelişiminde ve sürmesinde, alkolün uzun 
süreli kullanımının yol açtığı birçok nörotransmitter, nöro-
peptid ve nöroendokrin sistemdeki nöroadaptif değişiklikler 
etkili olmaktadır. Bu nöroadaptif değişiklikler alkol bağım-
lılarında uzun dönemde görülen birçok belirtiden sorumlu-
dur. Özellikle beynin ödül sistemi ve stres sistemindeki kalıcı 
uyumsal değişikliklerin alkol bağımlılığının gelişmesi, sürme-
si ve nükslerle çok yakından ilişkili olduğu giderek daha iyi 
anlaşılmaktadır. Bu sistemlerde alkolün sebep olduğu nöroa-
daptif değişikliklere müdahale edebilen yeni ve etkin ilaçların 
bulunması şu ana kadar çok da başarılı olmadığımız bir alan 
olan alkol bağımlılığının tedavisi konusunda önemli ilerleme-
ler katetmemizi sağlayabilecektir.
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