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ÖZET 

 
Bu çalışamamızda sitokinlerden İL-6 ve sistemik enflemasyonun bir parçası olan 

CRP, ferritin, sedimentasyon hızı, fibrinojenin ‘ nin migren patogenezde rolü olup 

olmadığını araştırdık. 

Literatür incelemesi sonucunda, migrenle ilgili araştırmaların migrenin farklı 

dönemlerinde yapılmış olmasından dolayı sonuçların karşılaştırılması güçleşmiştir. 

Özellikle sitokinlerle ilgili çalışmalarda farklı sonuçlarla karşılaştık. Çalışmalarda farklı 

örnek kullanımı, farklı örnek alım zamanları, hasta ve kontrol grubunun  farklı 

dönemlerde seçilmesi, ve çalışmaya alınan bireylere ait muhtemel diğer problemler ve 

hasta grublarının homojen grublar halinde seçilememiş olması genel olarak 

sonuçlardaki uyumsuzlukları açıklayabilir. 

Kesitsel bir çalışma yaptığımızdan dolayı aynı hastada hem  atak hem de ataklar 

arası dönemdeki ölçümleri kıyaslamak mümkün olmamıştır. 

Yapılan diğer tez çalışmaları ve literatür araştırmalarında bu konuda yeterli bilgi 

bulunamamıştır. CRP sonuçlarına bakarak sadece migrenlilerde artmış kardiyovasküler 

ve serebrovasküler riskin söz konusu olabileceği söylenebilir. Migren hastalarında daha 

ileri çalışmalar için hasta ve kontrol grubundan, farklı zamanlarda, birden çok örnekle 

çalışmaların yapılması uygundur. 

Migren patogenezi ile ilişkilendirilmiş olan lökal inflamatuar reaksiyon 

meningeal damarların nörojenik inflamasyonudur. Nörojenik inflamasyon, 

vazodilatasyonu ve plazma protein ekstravazasyonunu içeren bir sürectir ve CGRP ve P 

maddesi gibi nöropeptidlerin trigeminal afferent sinirlerden salınmasına neden olur . 

Migren atakları serebral ve ekstra serebral vasküler yapılarda steril inflamasyon ile 

ilişkili olabilir. 

Bizim sonuçlarımız da İL-6, CRP, Ferritin düzeyleri migrende düşük çıktı. 

Sedimentasyon, fibrinojen düzeyleri ise migrenli hastalarda yüksek bulundu. Ancak bu 

sonuçlar istatiksel olarak bir anlam ifade etmedi. Yani  migrenle antienflematuar 

markerlar olan bu parametreleri, kontrol grubu gerilim baş ağrısı ile kıyasladığımızda, 

migren patogenezinde enflemasyonun çokta önemli olmadığı sonucuna vardık. 
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Sonuç olarak migrende sistemik inflamasyonun etkisi tam olarak 

kanıtlanamamıştır.. İnflamasyon migrende kolaylaştırıcı faktör olabilir. 

Kısacası tez konusunda araştırdığımız bu faktörler migren oluşumunda esas 

neden gibi görünmüyor. Sadece migren oluşumunu,, atak sayısını, atak şiddetini, ve 

migren komplikasyonlarının oluşmasında etkili olabilirler..Bu nedenle migrenin farklı 

dönemelerinde ,farklı çalışmaların yapılması ve migren patogenezinde bireysel 

farklılıklar olabileceği göz önünde tutulup daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar Kelimeler: Migren, İnflamasyon, İL-6, CRP, Fibrinojen, Ferritin, 

Sedimentasyon 
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ABSTRACT 

 
We investigated whether IL-6 among cytokines and CRP ferritine one part of 

systemic inflammation play roles in sedimentation rate and fibrinogen has effects on 

migraine pathogenesis in the present study. 

As the result of the literature review, it was seen that since the findings of 

studies on migraine were carried out in different phases of migraine there were some 

difficulties in the comparison of the results. We had difficulty in especially comparing 

the results about cytokines because of different results. Discrepancies of the results from 

reviewed studies were mainly caused from the use of different samples, different 

sampling periods, selection of patients and control groups in different times, various 

problems of patients and inhomogeneous patient groups. 

Since we made a cross-sectional study, we could not compare the measurements 

during and between attacks on the same patients. 

We could not also find efficient information on the subject in other theses and 

literature review. From the CRP results, it can be stated that the increased 

cardiovascular and cerebrovascular risk may be seen in migraine patients. It is suitable 

to carry out the future studies on migraine patients using patient and control groups in 

different times and more than one sampling. 

Migraine is the neurogenic inflammation of local inflammatory reaction 

meningeal vessels associated with pathogenesis. neurogenic inflammation is a process 

including vasodilatation and plasma protein extravasations causing the secretion of 

neuropeptides such as CGRP and P substance from trigeminal afferent nerves. Migraine 

attacks may be associated with sterile inflammation in cerebral and extra cerebral 

vascular structures. 

In our results, the levels of IL-6, CRP and Ferritine were lower in migraine 

while the levels of sedimentation and fibrinogen were higher in migraine patients 

showing statistically insignificant results. We concluded that inflammation in migraine 

pathogenesis inflammation is not so important when we compare these parameters 

which are migraine anti-inflammatory markers with control groups having stress 

headache. 
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Consequently, the effect of systemic inflammation on migraine could not be 

detected clearly. Inflammation may be a facilitator factor in migraine. 

In short, factors investigated in this thesis do not seem to be main causative 

factors in the formation of migraine however, they may be effective only on the 

formation of migraine, the number of attack, severity of attack and the formation of 

migraine complication. Therefore, extra more comprehensive studies are needed in 

different periods of migraine considering the fact that there may be individual 

differences in migraine pathogenesis. 

Keywords: Migraine, inflammation, IL-6, CRP, Fibrinogen, Ferritin, 

Sedimentation 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 
Baş ağrısı, günümüzde genel tıpta en sık karşımıza çıkan yakınmalardan biridir. 

Baş ağrıları içinde migren de toplumda çok sık görülmesi, etkilenen kişinin günlük 

yaşam aktivitelerini, ruhsal durumunu olumsuz etkilemesi ve işgücü kaybına neden 

olması nedeniyle üzerinde önemle durulması gereken bir rahatsızlıktır. (1,2) 

Migren, orta ya da şiddetli derecede, sıklıkla tek taraflı, pulsatil baş ağrısı 

atakları ile karakterize, bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi gibi  vejetatif  belirtilerin 

eşlik ettiği idiyopatik bir baş ağrısı türüdür. Dünya üzerinde yaklaşık 240 milyon 

insanın her yıl yaklaşık 1,4 milyar migren atağı geçirdiği tahmin edilmektedir.(3) 

Bugüne kadar yapılan çok sayıda çalışmaya rağmen migren etyopatogenezini tek 

bir teoriyle açıklamak mümkün değildir. Migren etyopatogenezi konusunda 17. 

yüzyıldan günümüze kadar ortaya atılan teoriler içinde en çok tartışılanlar; vasküler, 

nörojenik, hipoksik, trigeminovasküler, otonomik teoriler ve son zamanlarda tartışılan 

endoteliyopati teorileridir (1,2) 

Son zamanlarda nörovasküler ağrı sendromu olarak değerlendirilmeye başlanan 

migrenin patofizyolojisinden, serebral korteksteki anormal nöronal eksitabilite, kortikal 

yayılıcı depresyon (KYD) ve trigeminovasküler sistemin sensitizasyonu sorumlu 

tutulmaktadır. Migren ağrısının oluşumunda özellikle son mekanizma önemlidir ve bir 

çok çalışmada trigeminal sistem üzerinde santral ve periferik sistemlerin etkilerinin 

olduğu anlaşılmıştır. (4,5) 

Migren patofizyolojisinde ileri sürülen görüşlerden birisi de steril nörojenik 

inflamasyondur (Nİ). (3). Nİ teorisinde kabul edilen görüş meninkslerdeki duyusal 

liflerden innervasyon bölgesine salınan iyon ve inflamatuvar ajanların buradaki 

nosiseptörleri sensitivize etmesidir. Trigemino vasküler sistemden değişik vazoaktif 

nöropeptidlerin salınımı, nörojenik inflamasyonu başlatır. Bu durumda vazodilatasyona, 

plazma ekstravazasyonuna, bradikinin ve prostanoid gibi proinflamatuvar mediatörlerin 

salınımına yol açar. (6) 

Kortikal yayılıcı depresyon, deneysel modellerde oksidatif strese, lökosit 

aktivasyonuna ve ekstra parankimal inflamasyona neden olur.(7,8) 
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Hayvanlarda trigeminal ganglionun uyarılması dura cevresinde plazma 

ekstravazasyonuna ve steril inflamasyona neden olur. Migrende kullanılan ergot 

alkoloidleri, triptanlar ve non steroid anti inflamatuvar ilaçlar (NSADs) plazma 

ekstravazasyonunu engeller. (9) 

Kalsitonin geni ile iliskili polipeptit(CGRP) trigeminal ganlionunun miyelinsiz 

liflerinde bulunan bir vazoaktif nöropeptitdir. (10,11) 

CGRP, vasküler fonksiyonu düzenler ve inflamatuvar yanıtta rol alır.(12) 

CGRP’nin, trigeminovasküler sistem’de aferent sinir uçlarından salgılanarak 

nörojenik inflamasyona ve hemodinamik etkilere aracılık ettiği ileri sürülmüştür.(13) 

CGRP ‘nin Migren atakları sırasında jugular venöz kanda düzeyi yüksek 

bulunmuştur.(10) Migren patofizyolojisinde 1940 larda Aristides Leao’nun kortikal 

yayılım gösteren depresyon (cortical spreading depression; CSD) kavramını ortaya 

atmasından sonra yeni gelişmeler olmuştur. CSD, serebral korteksin  irritatif uyaranlara 

karşılık olarak verdiği jeneralize ve stereotipik bir cevap olarak tanımlanmaktadır. (14) 

Bu teoriye göre, migren alt tiplerinden biri olan auralı migrenli hastalarda, ağrı 

atağı esnasında kortikal yayılım gösteren depresyona nöronal aktivasyon eşlik eder. 

Nöronal aktivasyon nöronal sinir uçlarından proinflamatuvar peptitlerin salgılanmasına 

yol açarak, inflamasyona, oksidatif strese, lökosit aktivasyonuna, intrakranial ve 

ekstrakranial arterlerde dilatasyona neden olur. Basit (aurasız) migrende de benzer 

inflamatuvar mekanizmaların rolü olduğu ileri sürülmüştür. (15,16) 

Daha güncel olan nörovasküler teori, nöronal aktivasyona yol açan patolojik bir 

duruma  ikincil olarak vasküler değişikliklerin görüldüğünü öne sürmektedir. Bu teoriye 

göre, nöral olaylar sonucunda ağrıya duyarlı yapılardaki  kan  damarları dilate olmakta 

bu ise daha fazla trigeminal sinir aktivasyonu yoluyla, CGRP, P maddesi (Substance P) 

gibi nöropeptitlerin salınımına ve ağrıya yol açmaktadır. (17) 

Sitokinler inflamasyonun önemli mediatorleridir ve güncel yayınlarda migren 

patogeneziyle ilişkilendirilmiştir. Sitokinler ve reseptörleri nöronlarda, santral sinir 

sisteminin tüm hücrelerinde yaygın olarak yapılır. Tümör Nekrotizan Faktör- Alfa (TNF 

alf) ve İnterlökin -6 (IL-6) santral ve periferik hiperaljeziye neden olabilmektedir. 

Sitokinlerin nörovasküler inflamasyonda ağrı mediatörü olduğu düşünülmektedir. (18) 
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Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, immün sistemdeki dengeyi bozan 
değişikliklerin migren patogenezinde önemli olabileceği belirtilmiştir. Yapılan 
çalışmalar; genetik faktörlerin, immün globulinlerin, lenfosit alt gruplarındaki ve sitokin 
profillerindeki değişikliklere odaklanmıştır. (19) Migren hastalarında görülen bazı 
immün parametrelerdeki değişiklikler immün disfonksiyon lehine yorumlanmıştır. 
Sitokinler, immün cevapların şiddeti ve kalitesini modüle etmede çok önemli rol 
oynarlar. Sitokinler son zamanlarda migren patogeneziyle ilişkilendirilmiş 
inflamasyonun önemli mediatörlerindendir. Sitokinlerin migren patofizyolojisindeki 
rolleri, yapılan çalışmalardaki çelişkili sonuçlar nedeniyle henüz kesinleştirilememiştir. 
Migrenlilerde immünolojik bozukluk olduğunu gösteren kesin kanıt şu ana kadar 
yoktur. Ancak mevcut literatürden çeşitli enfeksiyonların, atopik bozuklukların, 
sistemik inflamasyonların, artmış sitokin ve histamin seviyelerinin migrene duyarlılığı 
arttırdığı ileri sürülmektedir. Sitokinler  nörovasküler inflamasyon oluşumuna aracı olan 
ağrı mediatörleri olabilir. (20) 

Enfeksiyon ve inflamasyon sırasında Merkezi sinir sistemin’ de (MSS) hem 
sitokin hem de sitokin reseptör düzeyleri artmaktadır. Bu değişikliklerin beyin 
fonksiyonları üzerinde çeşitli etkileri vardır.(21) 

C-reaktif protein (CRP)  bir plazmaproteini olup, sistemik inflamasyonun hassas 
bir göstergesi ve oksidatif hasar belirtecidir. (22)  

CRP aterosklerotik serebrovasküler hastalıklarda risk ve prognoz belirteci olarak 
kabul edilmiştir. (23) 

Farklı çalışmalarda, migrenli hastalarda sağlıklı kontrol grubuna oranla, CRP ve 
bazı inflamatuvar sitokinlerin düzeyinde artış olduğu gösterilmiştir. Bir çalışmada da 50 
yaş altı migrenli hastalarda CRP düzeyi kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.(24) 

Bu çalışmamızda migren patogenezinde nörojenik enflamasyondan yola çıkarak 
migrenli atak ve ataklar arasında olan hastalar ve kontrol grubu olan gerilim tipi baş 
ağrılarında, serumda Sedimantasyon, CRP, Fibrinojen, Ferritin ve İL-6 seviyelerine 
bakıldı. Böylece migren tedavisinde, bu sayılan maddeler üzerinden  tedaviye bir 
yenilik getirebileceğimizi araştırmak ve migren tedavi protokolunu desteklemek, 
migrenle ilişkili diğer hastalıkların önlenmesine yardımcı olmayı hedefledik. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 
2.1. Baş Ağrısı 

Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri 

olmuştur. Öyle ki yaşamı boyunca hiç baş ağrısı şikayeti olmayan kişi yok gibidir.. Baş 

ve çevresinde çok sayıda ağrıya duyarlı yapıların olması bu durumu kısmen 

açıklayabilir.Saçlı deri, baş ve boyun kasları, periost, göz, kulak, burun,boğaz, 

intrakranial arterlerin proksimal kısımları,meningeal arterler,venöz sinüsler ve büyük 

venler,V,IX,X kranial sinirler ile ilk üç servikal spinal sinirler başlıca ağrıya duyarlı 

yapılardır. Bu yapıların basıya uğramaları ve yer değiştirmeleri, steril ve nonsteril 

iltihabi patolojileri, baş ve boyun kaslarının sürekli kasılmaları, intrakranial ve 

ekstrakranial arterlerin çap değişiklikleri, ağrıya duyarlı sinirlerin irritasyona uğramaları 

ağrı nedeni olabilir.(25,26,27,28) 

Kraniyum, beyin parankimi, dura ve pia materin çoğu, ventriküllerin ependimal 

yüzü ve koroid pleksuslar ağrıya duyarsızdır. Supratentoryal yapılardan kaynaklanan 

ağrı genellikle trigeminal sinirle iletilir ve başın frontal, temporal, periorbital bölgesinde 

hissedilir. İnfratentoryal yapılardan kaynaklanan ağrı ise glossofarengeal ve vagus 

sinirleriyle iletilerek basın oksipital bölgesinde hissedilir. Ağrıya duyarlı yapılar 

inflamasyon, traksiyon, kompresyon, infiltrasyon ve benzeri irritatif durumlardan 

etkilenerek baş ağrısının oluşumuna neden olurlar.(29) 

Eski Yunan literatüründe Galen, baş ağrısı sendromlarından bahsetmiş ve 

migrenin pek çok semptomunu detaylarıyla anlatmıştır.17. yüzyıldan başlayarak baş 

ağrılarının başta mide olmak üzere bazı iç organlardaki fazla kan akımından 

(konjesyon) kaynaklandığı düşünülmüştür.1600’lüyıllarda,Doktor Thomas Willis, baş 

ağrılarının beyine giden kan miktarındaki ani artıştan kaynaklandığını ve kan 

damarlarındaki ani genişlemenin, çevredeki sinirlere basınç yaparak ağrıyı tetiklediğini 

ileri sürmüştür.(28) 

Trigeminal ağrı lifleri, medulla spinaliste nükleus kaudalis ve ikinci servikal 

segment nöronları ile sinaps yapar. Bu anatomik bağlantılar vasküler kaynaklı baş 

ağrılarının göz, temporal ve frontal bölgede yaygın olması veya servikal bölgeden 

kaynaklı ağrının da frontal bölgeye yansımasını açıklar .(30) 
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Posterior fossadaki ağrıya duyarlı yapıların da uyarılması oksipital ve 

suboksipital alanlarda ağrı oluşturur. (29) 

 
2.2. Migren 

 2.2.1. Migrenin tarihçesi 

Migren ile ilgili ilk tıbbi yazılar M.Ö. 1200 yılında eski Mısırlılar tarafından 

yazılmıştır. Bu dönemdeki yazılar migrenden nevralji ve zonklayıcı baş ağrısı olarak 

bahsetmektedir. Sonraki dönemlerde Mezopotamya’da baş ağrısına eşlik eden görsel 

bozukluklar tariflenmiştir. (31) Milattan önce 400 yılında Hipokrat Migren baş ağrısı 

öncesinde oluşan ve kusma ile sonlanan görsel aurayı tanımlamıştır. Hipokrat bu ağrıyı 

genellikle sağ gözde ışık parlamasını takiben şakaklarda başlayan, sonunda tüm başa ve 

boyuna yayılan şiddetli ağrı olarak tanımlamıştır. 

Migren ,MS yaklaşık 200 yılında Galen tarafından Yunanca hemicrania 

kelimesinden türetilmiştir. 1778’de Fothergill migrenin tipik görsel aurasını tanımlarken 

ilk kez ‘fortifikasyon spektrumları’ terimini kullanmıştır. Fortifikasyon teriminin 

kullanılmasının nedeni, görsel auranın burçlardan oluşan bir kale ile çevrili bir kasabaya 

benzemesidir. (32) 

Milattan sonra ikinci yüzyılda Kapadokya’da yasayan Aretaeus sıklıkla başın bir 

tarafında hissedilen, bulantı ile birlikte olan ve ağrısız dönemlerin takip ettiği bir baş 

ağrısı tanımlamıştır. Bu klasik tanım ile Aretaeus, migreni ilk tanımlayan kişi olarak 

kabul edilmektedir.(31) 

1900 yılında Deyl menstrual migren de dahil olmak üzere migrenin hipofizde 

zaman zaman ortaya çıkan şişme ve buna bağlı trigeminal sinir kompresyonundan 

kaynaklandığını öne sürmüştür. 1925 yılında Rothlin ağır ve dirençli migreni olan bir 

olguyu ergotamintartratın ciltaltı injeksiyonuyla başarılı bir şekilde tedavi etmistir. 

1938’de John Graham ve Harold Wolff ergotamin ilacının kan damarlarını daraltarak 

etkili oldugunu göstermiş ve bunu migrenin damarsal teorisine bir kanıt olarak 

kullanmışlardır. (33,34) 

Migrenin diğer sık görülen bşs ağrılarından ayrımı  ilk olarak 1783 yılında Tisso 

tarafından yapılmış ve migreni supraorbital nevralji olarak isimlendirmiştir. Takip eden 
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yüzyılda DuBois Reymond, Mollendorf ve daha sonraları Eulenburg migren için farklı 

vasküler teoriler ileri sürmüşlerdir. 1700’lerin sonlarına doğru Erasmus Darwin,, 

vasodilatasyonun baş ağrısının nedeni olduğuna inanmaktaydı. (35,31) 

Migren tedavisinde modern yaklaşım Pat Humprey ve arkadaşları tarafından 

sumatriptanın geliştirilmesi ile başlamıştır. Serotoninin baş ağrısını giderebileceği 

kavramına dayanarak, seratonine benzer yapıda ancak daha az yan etkili ve daha 

dayanıklı bir kimyasal bileşik üzerinde çalıştılar. Bu gelişme akut migren tedavisi 

çalışmalarını başlattı ve bugün triptanlar olarak adlandırılan ilaçların etki 

mekanizmalarını aydınlatılmasına yol açtı. Bugün migren ve diğer baş ağrılarının 

patofizyolojilerinin anlaşılması neticesinde, tanı ve tedaviye yönelik çok sayıda çalışma 

yapılmaktadır. Modern önleyici tedavi, migrenin aşırı serotonerjik ativiteye bağlı 

olduğu inanışı ile başladı. Sicuteri migren ve küme baş ağrılarında profilaktik tedavi 

için bir seratonin antagonisti olan metiserjidin geliştirilmesine katkıda bulundu. (37) 

 
2.2.2. Migren epıdemıyolojisi 

Kadınlarda %17, erkeklerde %6 oranında görüldüğü bildirilmektedir. (38,39,40) 

Türkiye’de migren görülme sıklığı, Türk baş ağrısı epidemiyoloji çalışma grubu 

(1998) verilerine göre %16,4olup, kadınlarda %22, erkeklerde %11 oranında 

görülmektedir. 

Migren primer baş ağrıları içinde en fazla iş gücü kaybına neden olan baş 

ağrısıdır. Auralı ve aurasız migren olmak üzere iki alt gruba ayrılır. En sık görülen 

aurasız migrendir ve yaklasık %70’ini oluşturmaktadır. Atak sıklığı daha fazladır ve 

genellikle auralı migrene göre daha fazla engellilik oluşturur. Atakların %30’undan azı 

ise auralı migrendir.(41) 

Kadınlarda tesbit edilen aurasız migrenin, auralı migrene oranı 2/1 iken, 

erkeklerde bu oran tersinedir. Migren prevalansındaki cinsiyet farklılığının nedeni tam 

olarak anlaşılamamakla birlikte cinsiyetler arasındaki hormonal farklılığın bu 

dağılımdaki dengelerde rol oynayabileceği düşünülmektedir.(42) 
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2.2.3. Migren baş ağrısı ve dönemleri 

Baş ağrısı tüm dünyada en sık görülen nörolojik durumdur, toplumun %90’ından 

fazlasında yaşamın bir döneminde baş ağrısı görülür .(1,2) Migrentipi baş ağrısı, 

binlerce yıldır bilinen, insanoğlunun en eski hastalıklarındandır. Tek taraflı ağrı olması 

nedeniyle literatürde ‘bir başın yarısı’ anlamına gelen ‘hemikrania’ kelimesi 

kullanılmıştır.(43) 

Yetersiz tedavi, sıklaşan migren ataklarına yol açmasının yanında işgücü kaybı 

dolayısıyla ekonomik kayba da neden olur. Migren, kronik, paroksismal ve 

nörovasküler hastalık olup, herhangi bir yaş döneminde başlar, ilerleyen yaşlarda sıklığı 

azalır. Sosyoekonomik seviyesi düşük toplumlarda migren daha sıktır. Migren çocukluk 

çağı başlangıçlı olabilir, ama sıklıkta adölesan döneminde başlar; hastaların%80’den 

fazlasında atakların başlangıcı 30 yaşından öncedir. 50 yaş ve üzeri baş ağrısı genellikle 

sekonder sebeplidir. Auralı migrenin genetik özelliği, aurasız migrenden daha 

fazladır.(44) 

Karakteristik özellikleri tekrarlayıcı olması, atağın ilaçsız olarak 4-72 saat 

sürmesi, tek yanlı oluşu (%80 hastada), zonklayıcı olması, atak sırasında sıklıkla ışıktan 

ve sesten rahatsızlık, merdiven çıkma gibi fiziksel eylemlerle ağrıda artış, ağrıya sıklıkla 

bulantı veya kusmanın eşlik etmesi, ağrının orta şiddette veya şiddetli olmasıdır. Migren 

çoğu kez öncesinde bir nörolojik defisit olmaksızın ortaya çıkarken (aurasız migren), 

migrenli hastaların %10–15 kadarında ağrıların hemen öncesinde 5–60 dakika arası 

süren, geçici nörolojik belirtiler görülebilir (auralı migren). En sık görsel (hemianopsi, 

beyaz ışıklar görme, kırık çizgiler görme gibi) veya dilde-yüzde-kolda uyuşma, 

güçsüzlük, konuşmada bozulma gibi bulguların birkaçı veya vertigo gibi diğer arka 

sistem bulguları, hatta uyanıklık kusuru şeklinde aura olabilir. Hemen ardından veya  

bir saat içinde ağrı ortaya çıkabilir ya da aurayı nadiren başağrısı izlemeyebilir. Migren 

atakları çoklukla epizodik ataklar şeklinde gelirken, en az 3 aydır her gün veya günaşırı 

olacak şekilde kronikleşmiş olarak da görülebilir. Bu durumun en büyük nedeni ağrı 

kesici ilaç aşırı kullanımıdır. Böyle bir durumda ağrı kesicilere en az iki ay gibi bir süre 

ara verilmeden ağrıların kontrolü mümkün değildir ve ağrı kesiciler  aşırı kullanıldığı 

sürede yapılan  profilaktif tedavi çabaları da çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanır. (45 ) 



8 
 

Migren ataklarının sıklığı migrenli kişi için zamanla değişiklik göstermekle 

birlikte genellikle birkaç aylık zaman dilimleri içinde belirgin değişimler göstermez. 

Migreni olan hastanın %60 kadarında başağrısı ataklar ayda bir ya da daha seyrek 

olurken %10 hastada ise ayda 5 veya daha fazladır. En sık görülen migren formu aurasız 

migren olup vakaların %90’ını oluşturur. Geri kalan %10 olguda ise “auralı migren” 

atakları tek başına ya da aurasız migren atakları ile birliktedir. Özgün bir migren atağı 

yalnızca başağrısı ile sınırlı değildir. Klasik bir migren atağı 4 evrede gerçekleşir: 

1) Öncü evre 

2) Aura evresi 

3) Başağrısı evresi 

4) Ağrı sonrası evre 

1) Öncü Evre: Başağrısından saatler hatta bazen günler öncesinden başlayabilir. 

Belirtilerinden hipotalamusun sorumlu olduğu düşünülür. Bu evre migrenlilerin 

yarısından fazlasında görülür. Bu dönemin başlangıcı hasta tarafından net bir şekilde 

hatırlanmaz ancak iştah değişikliği (acıkma, susama, canı bir şey istememe), duygu 

durum değişikliği (huzursuzluk, depresyon, öfori), bilişsel bozukluk belirtileri 

(unutkanlık, beceriksizlik) ortaya çıkabilir.(46) 

2) Aura Evresi: Auralı migren atakları migrenlilerin %10 kadarında görülür. 

Bu evre sıklıkla başağrısından önce başlar ve hastalar öncü evreye göre belirtiler daha 

açık bir şekildegözlenir.. Aura evresi 4 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer ve 

aura evresini takiben en çok 1 saat içinde ağrı başlar. (47,48) 

Nadir olarak aura evresi başağrılarıyla birlikte başlar. Az sayıda hastada aura 

evresi 1 saatten fazla sürebilir. Aura evresini bazen başağrısı izlemeyebilir. Aura 

evresindeki bulgular çoğu kez görseldir ve bunlar çoğunlukla görme alanının yarısını 

görmeme (hemianopi), yarım görme alanında bazen de bütün görme alanında parlak 

ışıklar veya karanlık noktalar görme, zigzag çizgiler görme şeklindedir. Seyrek olarak 

aura bulguları duysal (hemihipoestezi veya parestezi), motor (hemiparezi veya pleji), 

afazi, oftalmopleji, beyinsapı işlev bozukluğu (baziler belirtiler çift görme, bulantı, 

kusma, baş dönmesi, motor veya duysal kusurlar, dizartri gibi bulguların biri, birkaçı ya 
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da tümü) şeklinde olabilir ve bunlara görsel bulgular eşlik edebilir veya etmeyebilir. 

(46) 

3) Başağrısı Evresi: Başağrısının şekli, süresi, şiddeti ve eşlik eden bulguları 
hastadan hastaya ve ataktan atağa değişebilir. Bununla birlikte çoğunlukla ağrı 
başlangıçta tek yanlı olup ilerleyen saatlerde diğer yana da yayılabilir ya da aynı yanda 
devam edebilir. %30 hastada ise başlangıçtan itibaren iki yanlı başlar. Ağrı zonklayıcı 
özelliktedir. Şakak ve göze yayılım gösterir. Ağrı çoğu zaman ensede de hissedilir. Ağrı 
çoğunlukla orta ve ileri derecededir. Hafif ağrılar seyrek görülür. Migren ağrısı tipik 
olarak günlük bedensel hareketlerle (merdiven çıkmak v.b.) artış gösterir. Ağrı sırasında 
çoğunlukla ışığa duyarlılık (fotofobi) ve sese duyarlılık (fonofobi) vardır. Ağrılı kişi loş 
ve sessiz bir ortam arayışındadır. Sıklıkla kokuya artmış duyarlılık (osmofobi) bulunur. 
Genellikle ağrı başladıktan bir süre sonra bulantı hissi olur ve bazen kusma da 
gerçekleşir. Ağrı çoğunlukla 4 saatten uzun sürer ve ilaç kullanılmasa dahi genellikle 72 
saat içinde sonlanır. 4 saatten kısa süren ya da 72 saatten uzun süren ağrı atakları olan 
migren hastaları da vardır ama bunlar az sayıdadır. Uyku çoğunlukla ağrıyı 
dindiricidir.(46) 

Yetmişiki saat üzerindeki ağrılar “migren statusu” olarak adlandırılır.(49) Basş 
ağrısı sırasında görülebilecek sistemik belirtiler bulanık görme, burun tıkanıklığı, 
istahsızlık, açlık, tenezm, ishal, karın ağrısı, poliüridir. Atak sonrasında ise idrar 
miktarında azalma, solukluk, kızarıklık, sıcak veya soğuk hissetme, terleme, yüzde ve 
göz altlarında lökalize ödem, konsantrasyon bozukluğu, bellek bozukluğu, yorgunluk, 
kaygı, sinirlilik, huzursuzluk ve baş dönmesi ortaya çıkar. (50,51) 

4) Ağrı Sonrası Evre: Ağrının geçmesinden sonraki evredir. Ağrı geçtikten sonra 
çoğu zaman atak bitmez. Bu evrede hasta yorgunluk, bitkinlik, tedirginlik hisseder. 
Bazende aşırı iyilik hissi olabilir. Ağrı sonrası evre saatler veya gün boyu sürebilir. 
Migren atağı sırasında baş ağrısının neden olduğu fonksiyon kayıpları hesaplanırken 
ağrıdan sonraki bu dönemde göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü ağrısız olan bu 
dönemde hasta bahsedilen belirtiler nedeniyle hala günlük işlevlerine 
dönemeyebilir.(46) 

 
2.2.4. Migrende tetikleyici faktörler 

Migrenin en önemli özelliği paroksismal oluşu ve ataklar arasında hiçbir 
semptom olmayışıdır. Bazı faktörler migren atağını tetikleyici ya da hızlandırıcı olabilir. 
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En sık görülenler; açlık, ışık, gürültü, kirli hava, yorgunluk, stres, kadınlarda 
menstruasyon dönemi, aşırı uyku, alkol, bazı yiyecekler ve ilaçlardır. Migrenin yaşla ve 
kadınlarda menapoza girişle görülme sıklığının azaldığı şeklindeki genel kanıyla ilgili 
çelişkili sonuçlar vardır.(30) 

Açlık veya bir öğünü kaçırmak akut nöbeti tetikleyebilir. Uzun yıllar boyunca 
diyet ve baş ağrıları arasında muhtemel bir bağlantı kurmada ısrar edilmiştir. 1985 
yılında, baş ağrısı ile uğraşan 550 hekimle görüşmek suretiyle yapılan bir araştırmada, 
327 hekim tarafından ‘besin kaynaklı migren’ terimi kullanılmış ve en çok tetikleyen 
yiyeceklerin çikolata, alkol ve peynir olduğu vurgulanmıştır.(52) 

Türk toplumundaki migrenlilerde yapılan bir çalışmada; migrenli hastalarda baş 
ağrısını tetikleyen ve daha önceden migrenle ilişkisi kabul edilmiş faktörlerin hem 
auralı hem aurasız olgularda sorgulanması ve Türk toplumundaki migrenlilerde etkisi 
araştırılmış ve çalışma sonucuna göre migreni başlatan ve kötüleştiren nedenler aşağıda 
sıralanmıştır. 

1. Mental ve endojen nedenler: Stres, mental gerginlik, hormonal değişiklikler 
(menstruasyon), okuma, araba kullanmak, yorgunluk 

2. Diyet: Yiyecekler (özellikle çikolata, peynir, deniz ürünleri, çay, kahve) açlık 
(öğün atlama), alkol, sigara, ilaçlar (östrojen, ergotamin, indometazin, nifedipin, 
dipiridamol) 

3. Kronobiyolojik Faktörler: Uykusuzluk, aşırı uyuma, seyahat 

4. Çevresel faktörler: Koku, aşırı ışık, gürültü, hava durumu 

5. Fiziksel Aktivite: Fiziksel ve seksüel aktivite, öksürme 

6. Baş boyun hareketleri: Öne eğilmek, değişik boyun hareketleri, kafa travması, 
alçak yastıkta yatmak.(53) 

 
2.2.5. Baş ağrılarının sınıflandırılması ve tanı ölçütleri 

1988 yılındaUluslararası Baş Ağrısı Derneği (International Headache Society 
IHS) Sınıflama Komitesi tarafından Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması–I 
(International Classification of Headache Disorders- ICHD–I) baş ağrıları sınıflama ve 
tanı ölçütleri yayınlanmıştır. ICHD–1 tanı ölçütleri daha özgül olup migren tanısını 
kolaylaştırması üzerine, diğer sınıflamanın yerini almıştır. (47) 
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Bu sınıflama sistemi muntazam bir terminoloji oluşturmaktadır ve tüm baş ağrısı 
bozuklukları için kullanışlı tanı ölçütleri içermektedir. Bu ölçütler 22 ayrı dile çevrilmiş 
olup, primer baş ağrılarında klinik çalışmalar için temel bir kılavuz olmaktadır. Ancak 
bu sınıflama da, sadece bazı baş ağrılarını tanımladığı ve yeni tanımlanan baş ağrılarını 
kapsamakta yetersiz kaldığı için 2004 yılında IHS tarafından yeniden düzenlenmiştir ve 
günümüzde kullanılan Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması–II (International 
Classification of Headache Disorders- ICHD-II) tanı ölçütleri son halini almıştır. (54) 

Bu son sınıflamada baş ağrıları toplam 3 kategoriye ayrılarak 14 başlık altında 
toplanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması(54) 

Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması 
[International Classification of Headache Disorders-ICHD-II] (2004) 
1. Migren 

1.1. Aurasız Migren 
1.2. Auralı Migren 
1.3. Migrenin Yaygın Öncülleri Olabilecek Çocukluk Çağının Periyodik Sendromları 
1.4. Retinal Migren 
1.5. Migren Komplikasyonları 
1.6. Olası Migren 

2. Gerilim Baş Ağrıları (GBA) 
3. Küme Baş Ağrısı (KBA) ve Diğer Trigeminal Otonomik Baş Ağrıları 
4. Diğer Birincil Baş Ağrıları 
5. Baş ve/veya Boyun Travmasına Bağlı Gelişen Baş Ağrısı 
6. Kraniyal ve/veya Servikal Vasküler Bozukluklara Bağlı Gelişen Baş Ağrısı 
7. Vasküler Olmayan İntrakraniyal Hastalıklara Bağlı Gelişen Baş Ağrısı 
8. Madde Kullanımı veya Geri Çekilmesine Bağlı Gelişen Baş Ağrısı 
9. Enfeksiyona Bağlı Gelişen Baş Ağrısı 
10. Hemostaz Bozukluklarına Bağlı Baş Ağrısı 
11. Kraniyuma, Boyun, Göz, Burun, Sinüs, Diş, Ağız veya Diğer Fasiyal veya 

KraniyalYapılardaki Hastalıklara Bağlı Baş veya Yüz Ağrısı 
12. Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Gelişen Baş Ağrısı 
13. Kraniyal Nevraljiler ve Fasiyal Ağrının Santral Nedenleri 
14. Diğer Baş Ağrıları, Kraniyal Nevraljiler, Santral veya Birincil Fasiyal Ağrı 
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2.2.6. Migren sınıflaması 

Migren, en sık görülen auralı migren ve aurasız migren olmak üzere altı ana 

başlık altında sınıflanmaktadır (Tablo–2). 

Aurasız migren, baş ağrısı ve bununla ilişkili belirtilerle karakterize klinik 

sendromdur. 

Aurasız migren tanısında kullanılan ICHD-II Ölçütleri Tablo 3’te belirtilmiştir. 

 

Tablo 2. ICHD–2 Migren Sınıflaması 

 

ICHD–2 Migren Sınıflaması 
1.1. Aurasız migren 
1.2. Auralı migren 

1.2.1. Özgün Auralı Migren 
1.2.2. Özgün Auralı, Migrene Benzemeyen Baş Ağrısı 
1.2.3. Baş Ağrısız Özgün Aura 
1.2.4. Ailesel Hemiplejik Migren (AHM) 
1.2.5. Sporadik Hemiplejik Migren 
1.2.6. Baziler Migren 

1.3. Migrenin Yaygın Öncülleri Olabilecek Çocukluk Çağının Periyodik 
Sendromları 

1.3.1. Tekrarlayıcı Kusma 
1.3.2. Abdominal Migren 
1.3.3. Çocukluk Çağının İyi Huylu, Ataklarla Giden Baş Dönmesi 

1.4. Retinal Migren 
1.5. Migren Komplikasyonları 

1.5.1 Süreğen Migren 
1.5.2 Migren Statusu 
1.5.3 İskemi Olmaksızın Dirençli Aura 
1.5.4 Migrene Bağlı İnfarktlar 
1.5.5 Migrene Bağlı Epileptik Nöbetler 

1.6. Olası Migren 
1.6.1 Olası Aurasız Migren 
1.6.2 Olası Auralı Migren 
1.6.3 Olası Süreğen Migren 
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Aurasız Migren (Yaygın Migren, Hemikraniya Simpleks) 

Tanımı: Ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4–72 saat süren, genellikle tek taraflı, 

zonklayıcı, orta veya şiddetli, günlük bedensel hareketlerle artış gösteren, fotofobi, 

fonofobi, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayıcı bir baş ağrısı hastalığıdır. (aşağıda 

“*” ile işaretlenen noktalar çocukluk çağı migren tanısının erişkinlerden farklı olan 

yanlarını göstermektedir.) 

 

Tablo 3. Aurasız Migren Tanısında ICHD-II Ölçütleri (54 ) 

 

Tanı Ölçütleri: 

A. B-D ölçütlerine uyan en az 5 atak varlığı 

B. 4–72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmiş olsun ya da olmasın) (*erken 

çocukluk döneminde 1–72 saat süren baş ağrısı atakları, 15 yaş üstü çocuklarda 

süreiçin erişkindeki gibi 4–72 saat geçerli) 

C. Baş ağrısı atakları aşağıdaki özelliklerden en az ikisini taşımalıdır: 

1. Tek taraflı 

(* tek taraflı veya iki taraflı frontotemporal yerleşim) 

2. Zonklayıcı özellikte 

3. Orta ya da ağır şiddetli 

4. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenme (yürümek, merdiven çıkmak gibi) 

D. Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az birisi bulunmalıdır: (* bu durum, 

çocuğunifadesi şart olmaksızın, davranışlarından da anlaşılabilir) 

1. Bulantı ve /veya kusma 

2. Fotofobi ve fonofobi 

E. Başka bir organik hastalık işareti olmamalı 

 

Auralı Migren (Klasik Migren, Oftalmik, Hemiparestezik, Hemiplejik ya da 

Afazik Migren) İdiopatik, beyin sapı veya serebral kortekste lökalize, nörolojik 

semptomlu atakları olan ve genellikle dereceli olarak ağrıdan 5- 20 dakika önce 

başlayan aura dönemi ile 1 saatten az sürede sona eren migren türüdür. Geri dönüşümlü 
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fokal nörolojik belirtiler, 5–20 dakikadan fazla ve 60 dakikadan az sürer. Aura 

belirtilerini genellikle aurasız migren tipi başağrısı izler. Migrenli hastaların %10’ unda 

görülür. 

Görsel semptomlar: Vakaların %65’inde tanımlanır. 

Duyusal bozukluklar: Genellikle iğnelenme ve uyuşma şeklindedir. 

Motor bozukluklar: Genellikle tek taraflı güçsüzlük şeklindedir. 

Konuşma bozuklukları olabilir. 

 

Tablo 4. Auralı Migren Tanısında ICHD-II Ölçütleri (54) 

TANI ÖLÇÜTLERi: 

A- B ölçütlerini dolduran en az 2 atak olmalı 

B- Asagıda belirtilen 4 özellikten en az 3 tanesi olmalı: 

1. Bir ya da daha fazla sayıda, tümüyle geri dönüsümlü olan ve fokal serebral kortikal 

ve/veya beyin sapı fonksiyon bozukluğuna işaret eden aura belirtilerinin olması 

2. Dört dakikadan daha uzun sürede yavaş yavaş gelişen en az bir aura belirtisi ya da 2 

veya daha fazla sayıda birbiri ardı sıra gelişen belirtiler 

3. Aura belirtileri 60 dakikadan uzun sürmemeli 

4. Baş ağrısı, aurayı takiben 60 dakika içinde gelişmeli (baş ağrısı aura olmadan önce veya 

aura ile birlikte baslamıs olabilir) 

C- Organik hastalık isareti olmamalı 

 

 

2.2.7. Migrenin patofizyolojisi 

Migren baş ağrısı, genetik yatkınlığı olan kişilerde endojen ve/veya ekzojen 

faktörlerle tetiklenen nöronal vasküler olaylar zincir sonucu ortaya çıkmaktadır. (55) 

Geçerli kabul edilen teoriler; vasküler, nörojenik, hipoksik ve trigeminovasküler 

teoriler olup, endoteliyopati son zamanlarda ortaya atılan, otonomik teori ise uzun 

yıllardır dikkat çeken teorilerdir.(56,1) 

Vasküler teori: Migren patofizyolojisinde vasküler teori eski bir teoridir. Esas 

olarak bu görüşü 1938 yılında Graham ve Wolf ortaya atmıştır. Bu araştırmacıların 



15 
 

hipotezine göre; migren ataklarını, büyük serebral damarların çevresindeki perivasküler 

sinirlerdeki major  patofizyolojik değişiklikler başlatır. Migren prodromunda veya aura 

doneminde temel fizyopatoloji, intrakraniyal arterioler bir daralma, yani intrakraniyal 

vazokonstriksiyondur. Bu durum genellikle unilateraldir. Vazokonstriksiyon serebral 

kan akışında bölgesel bir azalmayı da birlikte getirir. Bunu takiben beyinde meydana 

gelen iskemi aura fazındaki fokal norolojik belirtileri açıklar. İskemi beyinde CO2 

birikimini arttırır, bunun sonucunda arteriollerde genişlemeyle birlikte prodrom dönemi 

sonlanır ve eşlik eden nörolojik belirtiler kaybolur. İntrakraniyal vazodilatasyonun 

başlamasıyla beraber ekstrakraniyal vazodilatasyon da gelişir ve ağrı dönemine girilmiş 

olur. Bu dönemin başlamasından hemen önce ekstrakraniyal arteriollerde 

vasokonstriksiyon sonucunda, derinin kan akımında azalma ve sonucunda doku 

iskemisi gelişir. Daha sonra, deri ve deri altı dokuda kısa süreli iskemi meydana gelir. 

Böylece doku iskemisiyle birlikte dokudan ve damardan dışarıya ağrı eşiğini düşüren 

ağrıya neden olan maddeler serbest hale geçer. 

Gerilme ve vasodilatasyon ağrı oluşturur. Sonuç olarak serbest kalan maddeler 

damarlarda ve damar çevresinde ödem ve yangı meydana getirmiş olur. Her arter atımı 

ile damar içi kan basıncı değişimleri ağrıyı şiddetlendirir ve ağrıya zonlayıcı bir özellik 

kazandırır.(57) 

Migren atağı esnasında arteriografi ve serebral kan akımı ölcümü gibi yapılan 

calışmalar, migren aurası esnasında internal karotid arter sistem çapında ölçülebilir bir 

progresif azalma olduğunu göstremiştir. Serebral kan akımı ölçümü ve serebrovasküler 

cevaplılık aynı zamanda vasküler bir patogenez için destek sağlamıştır. Migrenin ağrılı 

fazının başlıca trigeminovaskuler sistemle iletilen ve perivasküler sinirlifleri yoluyla 

gelen, santral nosiseptif uyarıya bağlı olduğu düşünülmektedir.(1) 

Nöral teoriler: Bu teoriler, beyinin migren nöbetlerinden sorumlu primer organ 

olduğunu iddia eder. Migren patofizyolojisi, 1940’larda bir nörofizyolog olan Aristides 

Leao’nun (CSD) kavramını tanımlaması sonrasında yapılan çalışmalarla daha iyi 

aydınlatılmıştır. CSD, bir odaktan başlayıp aynı hemisfer boyunca yayılan geçici 

nöronal depolarizasyon ve takiben gelişen uzun süreli baskılanmış nöronal aktivitedir. 

Başlangıç bölgesinden 2-5mm/dk hızla tüm ipsilateral hemisfer korteksine yayılır.(58) 
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CSD, bölgesel serebral kan akımının kısa süreli artışına, ardından da uzun süren 

hipoperfüzyona neden olur. Sıçan çalışmaları, CSD sonrası bir saat boyunca kortekste 

serebral kan akımının %30 civarında azaldığını, ancak bazal gangliyonlar ve 

serebellumda kan akımında değişim gözlenmediğini göstermiştir. Ancak serebral 

perfüzyon normal ise bu azalma kortekste iskemik hasara neden olmaz.(59) 

Serebral kan akımı auralı migren esnasında azalır, fakat aurasız migrende 

değişmez. Aura gelişirken kan akımı occipital korteksden başlayan ve öne doğru 2-3 

mm/dk hızla ilerleyen bir ‘spreading oligemi’ dalgası olarak progresif bir şekilde 

azalır.(60) 

Spreading depresyon’, 23 mm/dk hızla yayılan, vasküler alanlara uymayan, 

anormal ve deprese kortikal elektrik deşarjlarıdır. Migrene eşlik eden görsel kayıpların 

da aynı hızla yayıldığı bulunmuştur. Hayvanlarda yapılan araştırmalarda ‘spreading 

depresyon’un korteksle sınırlı kalmadığı, beyin sapı ve hipotalamik yapılara da 

yayıldığı gösterilmiştir.(1) 

Olesen ve arkadaşları, migren atakları sırasında hastalarda ana bir arterin spazmı 

ile uyumsuz olan ama CSD oluşumu ile tümüyle örtüşen yavaş yayılan kortikal 

hipoperfüzyonun ilk kanıtlarını göstermişlerdir.(61) 

Birçok olguda serebral hipoperfüzyonu hiperemi izler. Bu durum aura evresinde 

potent bir vazodilatör olan CGRP salıverilmesi ile açıklanır.(62) 

CSD’nin kortikal sinir sonlanmalarında ve beyin sapındaki nosiseptif 

sistemlerde değişikliklere yol açması ve ikincil olarak migrende ağrıya neden olan 

trigeminal sistemi aktive ettiği düşünülmektedir.(63) 

Lokus seruleus, ponsta yer alır ve üzerinde noradrenerjik ağrı kontrol sistemi 

bulunur. Lokus seruleustan serebral kortekse yaygın projeksiyonlar kortikal oligemiyi 

ve muhtemelen yayılan depresyonu başlatabilir. Bu sistemdeki aktivite, baş ağrısından 

tamamen bağımsız olabilen migren aurasından sorumlu tutulabilir. 

Lance’a göre lokus seruleusdan kaynaklanan beyin sapı noradrenerjik nöronları 

ve rafe nukleusundan kaynaklanan serotonerjik bir sistem, kortekse yayılır ve bu sistem 

migrenöz olaylar için en önemli merkezdir (56) 



17 
 

Bu görüşte beyin sapı, monoaminerjik nöronların ve yollarının veya trigeminal 

sinirin spinal nukleusunun episodik ve aşırı bir deşarjının migren ağrısının temelinde 

yattığı ileri sürülür. Bu deşarj, parasempatik aktivasyon yoluyla ekstrakraniyal 

vasodilatasyona neden olan trigeminal nöronal deşarjları arttırarak varsayılan ağrı 

kapısını açar.(1) 

Ayrıca yayılan kortikal depresyonun trigeminal sinir aktivasyonuna yol açarak 

durada nörojenik inflamasyona neden olduğu ve matriks metalloproteinazlarını aktif 

hale getirdiği de öne sürülmüştür. (64) 

Hipoksik teori: Bu teoriye göre migren nöbetlerini tetikleyici mekanizmalar, 

oksijen veya glikoz gereksiniminin karşılanmasındaki bir yetersizlik sonucu beyin 

metabolizmasındaki bir bozuklukla ilgili olabilir. Bu yetersizliğe, beyine oksijen ve 

glikoz getiren kan akımındaki azalma veya biyokimyasal anormalliklerle sonuçlanan 

metabolik işlemler neden olabilir. Sonuç olarak hipoksik teori, oksijen veya glikoz 

azalmasıyla aktive olan mekanizmaların beyin disfonksiyonuna neden olduğunu kabul 

eder. Bu teori, serebral hipoksinin bir migren atağını başlatan sebep olduğunu ileri 

sürer. 

Nöronların enerji gereksinimi ve tüketimi arasındaki dengesizlik nöronların 

hipoksisine yol açabilir ve bu dengesizlik aynı zamanda norotoksinlerin etkisinin 

sonucu da olabilir. Migreni olmayan kişilerde hipoksik durumlar, migren atağındaki 

fokal değişikliklere yol açabilir. Auralı migrende beyin hipoksisi, migren atağı 

esnasında veya sonrasında bulunmuş fakat aurasız migrende bulunamamıştır. Fakat 

yapılan çalışmalarda, nöronların ve beynin bir bölümünün gerçek hipoksisi 

gösterilememiş ve oksijen tedavisi migren atağında yarar sağlamamıştır. (1) 

Trigeminovasküler sistem: Migren çeşitli nöropeptitler, sitokinler, 

nöroinflamatuvar durumlar ve vazomotor değişiklikler gibi birçok faktörler ile ilişkili 

bulunmuştur.(65) 

Nörojenik inflamasyonun da yer aldığı “trigeminal vasküler modele” göre 

migren oluşumunda önce beyin sapı aktivasyonu ve trigeminal aktivasyon olmakta 

bunlar nörojenik inflamasyona yol açmakta böylece serebral kan akımı değişiklikleri ve 

migren ağrıları başlamaktadır Migren ataklarının serebral ve ekstraserebral damarların 

nörovasküler inflamasyonları sonucu oluştuğu ileri sürülmüştür (65) 
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Sefalik damarları innerve eden trigeminal duyusal nöronlarda substans P, CGRP 

ve nörokinin A (NKA) bulunur. Herhangi bir nedenle trigeminal aktivasyon bu 

nöropeptidlerin salınmasına ve sonuçta nörojenik inflamasyona yol açar. Nörojenik 

inflamasyon; vasküler permeabilite artışı,vazodilatasyon, plazma ekstravazasyonu ve 

platelet hasarı ile karakterizedir. Bu değişiklikler genişlemiş, şişmiş inflamasyona 

uğramış ve trigeminal sinir lifleri yoluyla ağrının oluşmasına yol açar. Ağrı daha sonra 

trigeminal sinir (ilk sıra nöronları) yoluyla ikinci sıra nöronların bulunduğu beyin sapına 

iletilir. Nörojenik inflamasyon ve kan damarlarının genişlemesi ilk sıra nöronlarını 

genellikle 30 dakika içinde duyarlı hale getirerek arterlerin pulsasyonu, fiziksel 

egzersiz, öne eğilme, öksürme ve hapşırma gibi intrakranyal basıncı arttırıcı nosiseptif 

olmayan uyaranlarla artan vasküler karakterdeki ağrıya neden olur. (66) 

Aktive olmuş birinci sıra nöronları trigeminal sinir çekirdeğindeki ikinci sıra 

nöronlarına ağrıyı iletir. CSD’nin trigeminal nukleus kaudalis içerisinde ipsilateral c-fos 

(bir nöronal hasar işaretleyicisi) ekspresyonu artışı ile trigeminal sinir aktivasyonu 

gösterilmiştir (67) 

Aktive olmuş ikinci sıra nöronlarının beyin sapının traktus solitaryus gibi bulantı 

kusmadan sorumlu merkezleri ile fonksiyonel bağlantıları vardır. Bu merkezlerin 

aktivasyonu bulantı ve kusmaya neden olur. Triptanlar gibi spesifik migren ilaçlarının 

trigeminal sinir nukleus kaudalis dışında traktus solitaryusa da bağlandığı ve bunun ba 

ağrısı yanında bulantı kusmayı önlemede yararlı olduğu gösterilmiştir. (68) 

Trigeminal sistemin daha ileri aktivasyonu talamustan kortekse giden üçüncü 

sıra nöronlarının uyarılması ile olur. Bu durum; migrenin fotofobi, fonofobi, ozmofobi 

ve nosiseptif olmayan uyarının ağrı yaratması anlamına gelen allodiniden sorumludur. 

Auralı migrenli hastalarda ağrı atağı esnasında kortikal yayılım gösteren depresyona 

nöronal aktivasyon eşlik eder. Bu durum nöronal sinir sonlanmalarından 

proinflamatuvar peptitlerin salgılanmasına, oksidatif strese, lökosit aktivasyonuna, 

inflamasyona, intrakranial ve ekstrakranial arterlerde dilatasyona neden olur. Aurasız 

(basit) migrende de benzer şekilde inflamatuvar mekanizmalar izlenmiştir. (65) 

Bu durumda lokal trigeminal aktivasyonu başlatan etkenler önem 

kazanmaktadır. Lokal ya da sistemik bir inflamasyon ve/veya oksidatif hasar lökal 

trigeminal aktivasyonu başlatan sebepler abilir. Tekrarlayan steril vasküler 
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inflamasyonların kranial kan damarlarında endotelyal hasara neden olabileceği 

bildirilmiştir. Oluşan kranial arteryel bozukluğunu trombozis izler. Bu durum migrende 

artmış serebrovasküler hastalıkla ilişkilendirilebilir. Ayrıca kranial kan damarlarının 

tekrarlayan steril inflamasyonları sonucu migren ataklarının oluştuğu bildirilmiştir.(15) 

Trigeminovasküler liflerin vasküler baş ağrısının patogeneziyle ilişkisinin 

saptanması, migren ve başka baş ağrısı ve inflamasyonla birlikte olan diğer santral sinir 

sistemi bozukluklarının muhtemel mekanizmalarının anlaşılmasına ışık tutmuştur.(69) 

Endoteliyopati: Endoteliyal hücreler her yerde bulunur ve bütün organları 

besleyen damarlar boyunca uzanır. Bu hücreler, damar çapı ve endoteliyal hücrelerin 

parakrin fonksiyonunu değiştiren perivasküler sinirlerle etkileşir. Serotonerjik sistem 

gibi migren patogenezinde önemli olduğu düşünülen nöronlarla bağlantı sağlar. 

Endoteliyal sistem, metabolik olarak hiperaktif ve endokrin bir organ olması, ayrıca 

çeşitli labil vazodilator ve güçlü vazokonstriktörler üretmesi nedeniyle, doku 

gereksinimlerini karşılayan sirkulasyonu düzenleyen ideal bir yapıdır ve vasküler 

sistemdeki nörolojik etkilerin bir başlatanı olarak görev yapar. Damarsal yapılarda 

otonom sinir sistemde transmitter rollere sahip, otonomik sinir stimulasyonuyla 

seviyeleri değişen ve dolaşımdaki pek cok vazoaktif substans ile etkileşen endoteliyal 

mekanizmalar vardır. (1) 

Migren patofizyolojisine açıklık getiren bir diğer gelişme de serotonin 

reseptörlerinin alt tiplerinin ve dağılımlarının keşfi ile birlikte vazokonstriktör 

özellikleri nedeniyle kullanılan ergot alkaloidleri’nin 5HT-1BD reseptör (5-hidroksi 

triptamin reseptör ailesinin 1BD adı verilen alt tipi) agonisti olduğunun anlaşılmasıdır. 

5HT-1BD reseptörlerinin trigeminal akson uçlarında yoğun olarak bulunduğu ve 

trigeminal aktivasyonu ve dolaylı olarak nöropeptit salınımını ve nörojenik 

inflamasyonu inhibe ettiği ifade edilmiştir.(70) 

Otonomik teori: Migren tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasıyla 

ilgili çalışmalar, noradrenalini içeren fizyolojik ve farmakolojik çalışmalardan elde 

edilen kanıtlar ve çeşitli migren varyantlarının aşırı sempatik aktivite ile birlikte 

olabileceğini gösteren klinik gözlemler, migren etiopatogenezde bir de otonom teori 

olabileceği yönündeki çeşitli araştırmalara yol açmıştır. (71) 
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Teori, klasik migrenin prodromal fazının norolojik semptomlarının vasküler alfa 

ve beta adrenoseptor üzerine nöral olarak etkili olan noradrenalin salınımına bağlı 

vasokonstriksiyondan kaynaklandığını öne sürer. Sonuç olarak damarlar genişler, bunun 

nedeni konstriktor faz esnasında vasodilator metabolitlerin artması veya konstriktor 

aktivitenin refleks bir inhibisyonu uğramasıdır.(72) 

 
2.2.8. Migrende immünolojik yaklaşımlar 

Çok uzun yıllar beyine immünolojik olarak korunmuş bir alan olarak bakılmıştır. 

Bu görüş kan beyin bariyerinin (KBB) varlığı, santral sinir sisteminde klasik lenfatik 

drenajın olmayışı ve beynin transplante edilen dokuya karşı gösterdiği alışılmamış 

toleransdan köken almıştır. Ayrıca inflamatuvar olaylarda çok ön planda olan doku 

ödeminin olmayışı bu görüşe dolaylı destekler sağlamaktadır. Ancak son yıllarda 

immünohistokimya ve moleküler biyoloji alanında elde edilen veriler, beynin kendisinin 

doğal bir immün sistem olduğunu göstermektedir. SSS içinde makrofajların ve az 

sayıda lenfositlerin bulunuşu yanında mikroglia, astrosit ve endotel hücrelerinin mmün 

fonksiyon görme yeteneğinin bulunuşu, SSS’nin sanılanın aksine immün açıdan çok 

aktif olduğunu ve SSS’nin yapısal elemanlarının inflamatuvar koşullara önemli ölçüde 

katıldıklarını göstermektedir.(73) 

Migrende en önemli  hastalık belirtilerinden olan baş ağrısı hissinin oluşmasında 

ve ağrının modülasyonunda nöroimmün etkileşimlerinde önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ağrı oluşmasında genel olarak immün sistem önemli bir rol oynar. 

TNF-α,İnter lökin Bir (İL-1), İL-6, nöron büyüme faktörü; (NGF) ve prostaglandin E2 

(PGE2)’nin ağrı oluşumu mekanizmasında etkileri vardır. Bu inflamatuvar maddelerin 

ağrı ve hiperaljezi oluşturdukları çalışmalarda gösterilmiştir (74) 

SSS’de immün yanıtın ilk adımı mikroglial aktivasyon olabilir. Mikroglialar, 

makrofaj ve monositler gibi bazı membran yüzey markırları üretirler. Glia hücreleri 

aktive olduklarında ağrı reseptörlerini uyaran kimyasal mediatörler salgılarlar. Bu 

durumda hiperaljezi tablosu oluşur. Astrositler ve mikroglialar; sinir sistemi dokusunda 

bulunan ve immün yeteneği olan hücrelerdir. Böylece SSS içinde bağışıklık sistemi 

hücreleri gibi yanıt oluştururlar. (74) 
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Sinir sisteminde hasar oluşturan durumlar, mikrobiyal invazyon ve bazı ağrı 

oluşumuna neden olan durumlarda mikroglia hücreleri aktive olur ki bu aktivasyon 

sonrasında bu hücrelerce bazı sitokinler ve kemokinler üretilerek hücre dışına 

salgılanırlar. Astrositler ve mikroglialarda sentezlenen maddelerin çoğu hiperaljezide 

anahtar rolü olan kimyasal mediatörler olabilir ki bunlar eksitatör amino asitler, N-

metil-D-aspartat (NMDA), IL-1, IL-6, TNF-α, prostaglandinler ve NGF’dir.(75,76) 

İmmün  hücreler arasında iletişimi sağlayan sitokinler, immün yanıtların şiddeti 

ve kalitesini düzenlemede çok önemli rol oynarlar. Sitokinler hem immün sistemin 

farklı hücreleri arasındaki hem de immün sistem ile beyin arasındaki iletişimde 

aracıdırlar. Sitokinlerin (IL-1, IL-6, ve TNF-alfa) inflamasyon oluşumunu başlattıkları 

ve inflamasyon kaskadını güçlendirdikleri gösterilmiştir.(15,18,77) 

Sitokinler; immünolojide, inflamasyonda ve ağrının düzenlenmesinde görev 

alırlar.(78) 

Ayrıca kininler, prostaglandinler, platelet aktive eden faktör (PAF), oksijen 

radikalleri immün yanıtta rol alan diğer aracılar ve effektör elemanlardır (74) 

Migren hastalarında; mikrobiyal antijenler, hücre parçalanma ürünleri, kininler, 

kompleman komponentleri ve nöropeptitler sitokinlerin salgılanmasını uyarıyor olabilir. 

Sitokinler ağrı oluşum mekanizmasına aracılık ediyor da olabilir. Çünkü TNF-α ve IL-6 

santral ve periferik olarak salgılandığında hiperaljeziye neden olurlar. Nörovasküler 

inflamasyonun oluşumunda, sitokinler ağrı oluşumuna neden olan mediatörlerin 

işlevlerine aracılık ediyor olabilir. Bunun yanında direkt olarak meningeal kan 

damarlarında steril vasküler inflamasyona neden oldukları da ileri sürülmüştür.(19) 

Proinflamatuvar sitokinlerin (IL-1β, TNF-α) ve antiinflamatuvar sitokinlerin (IL-

2, IL- 4, IL-10, IL-13) trigeminal sinir sensitizasyonunda ve ağrı eşiğinin 

düzenlenmesinde önemli rollere sahip oldukları bildirilmiştir. (13) 

Ancak atak ve ataklar arası dönemdeki migrenli hastalarda yapılan farklı 

çalışmalarda birbirini desteklemeyen sonuçlar da alınmıştır. (20) 

Bu nedenle sitokinlerin migren patofizyolojisindeki rolleri henüz 

kesinleştirilememiştir. 
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Yine migrenli hastalarda bazı enfeksiyonların (sistit, vajinit, mukotik 

enfeksiyonlar, özofajit, gastrit) görülme sıklığı artmıştır. Bu durum immün sistem 

savunma hücresi olan monositler ve polimorf çekirdekli lökositlerin fagositik 

kapasitelerinin azalması ile açıklanmıştır.(77) 

Migrende şu ana kadar yapılan çalışmaların çoğunda primer serebral bir 

fenomen düşünülmüştür. Ancak bazı işaretler sistemik vasküler anormalliklerin migren 

oluşumunda etkili olabileceğini göstermektedir. İnflamatuvar durumlar artmış vasküler 

risk ile beraberdir. Tekrarlayan steril vasküler inflamasyonların kranial kan 

damarlarında endotelyal hasara neden olduğu tespit edilmiştir. (15) 

Bu durum migren oluşumuna zemin hazırlayabilir. Farklı çalışmalarda, migrenli 

hastalarda kontrol grubuna oranla, inflamasyonun göstergelerinden biri olan CRP ve 

bazı inflamatuvar sitokinlerin düzeyinde artış olduğu gösterilmiştir. (24) 

Yapılan birkaç çalışmada migrende inflamasyonun rolü desteklenmiştir. Bu 

çalışmalarda CRP’nin serum düzeylerinin arttığı gösterilmiştir (15,24,79) 

CRP, sistemik inflamasyonun hassas bir göstergesi ve oksidatif hasarın bir 

markırıdır. (80) 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda migren patofizyolojisinde sistemik 

faktörler ön plana çıkmıştır. Bu sistemik faktörler beyin hücrelerini ve kranial arterleri 

etkiliyor olabilir. (15) 

Yapılan çalışmalarda migrenle inflamasyon ve bozulmuş immünite arasında bir 

ilişki olabileceği şeklinde görüşler bildirilmiştir. Migrenle birlikte görülen inflamatuvar 

durumlar artmış vasküler risk (aterosklerotik hastalıklar) ile beraberdir. (81) 

Migren atakları sırasında ve ataklar arası dönemde bazı inflamatuvar sitokinlerin 

kan düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. (82,79) 

Migren atakları, serebral ve ekstraserebral kan damarlarının nörovasküler 

inflamasyonuyla ilişkili bulunmuştur. Tekrarlayan steril vasküler inflamasyonların 

kranial kan damarlarında endotelyal hasara neden olduğu ve bu tabloya da sonradan 

trombozisin eklendiği bildirilmiştir. (15) 
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2.3. İnflamasyon Oluşumu 

İnflamasyon çok basit olarak lökalize lökosit akümülasyonu şeklinde 

tanımlanabilirse de, gerçekte çeşitli endojen ve ekzojen uyarıların vaskülarize dokularda 

oluşturduğu kompleks savunma reaksiyonudur. Vasküler sistem olmazsa inflamatuvar 

cevap da gelişmez, çünkü lökositler ve plazma proteinleri zedelenen bölgeye damar 

yolu ile taşınarak çeşitli antijen ve mikroorganizmalar vücuttan elimine edilmeye 

çalışılır. Yani inflamatuvar proçesde kan damarları, reaksiyonun merkezini oluşturur. 

İnflamasyon olayının sergilendiği lökal bölge klinik olarak da bazı özellikleri ile 

fark edilir. Bölge şişer (tumor), kızarır (rubor), ısısı artar (kalor) ve ağrır (dolor). Bu 

bulgulara inflamasyonun kardinal bulguları adı verilir. Genelde bu tabloya fonksiyon 

kaybı olarak adlandırdığımız beşinci bir bulgu da eklenir. (83,84) 

İnflamatuvar cevabın oluştuğu vaskülerize bağ dokusu içinde intravasküler 

lokalizasyonlu plazma ve kan elemanları ile damar dışındaki bağ dokusu içinde hücresel 

komponent ile ekstrasellüler matriks bulunur. (83,84) İntravasküler hücresel elemanları, 

polimorf nüveli lökosit, lenfositler, monositler, trombositler ve bazofiller oluşturur. 

Damar duvarını döşeyen endotel hücresi de inflamatuvar proçesin önemli bir hücresel 

elemanıdır. Eğer olay, birkaç dakika veya saat olarak devam ediyorsa “akut”, birkaç gün 

ile birkaç hafta devam ediyorsa “subakut” daha uzun süre, örneğin aylarca devam 

ediyorsa “kronik” olarak adlandırılır. Akut ve kronik inflamasyon örnekleri sadece 

süreleri ile değil, histopatolojik özellikleri ile de birbirlerinden ayrılırlar. Akut 

inflamasyon eksudasyon ve lökosit akümülasyonu (süpürasyon) ile karakterize olmasına 

karşın, kronik tip, bağ dokusu proliferasyonu ile mononükleer hücre infiltrasyonunu 

içerir. Kronik inflamasyonda bağ doku proliferasyonundan anlaşılacağı üzere doku 

yapımı ve yıkımı sahneye egemendir. 

Organizmada bu sellüler ve vasküler olaylar çeşitli kimyasal fakörler tarafından 

organize edilir. İnflamasyon mediyatörleri olarak adlandırılan bu kimyasallar plazma 

veya hücre kökenli olabilirler. Tek başlarına, birlikte veya birbirlerini izleyerek oluşur 

ve inflamatuvar cevabı bir düzen içinde gerçekleştirirler. İnflamasyon proçesi zedeleyici 

etken ortadan kaldırıldığı ve mediyatörler inhibe olduğu zaman düzelebilir..(83,84) 
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2.3.1. Akut inflamasyon 

Vasküler olayların  temel rol oynadığı akut inflamasyon zedeleyici etkene karşı 

dokuda ilk oluşan cevaptır. Akut inflamasyonun üç komponenti Tablo-5’de 

özetlenmiştir. 

 
Tablo 5. Akut inflamasyonun komponentleri 

Vasküler çap değişikliği (vazodilatasyon) → kan akımında artış (konjesyon staz). 

Mikrovasküler sahada yapısal değişiklikler → permiabilite artışı, buna bağlı plazma 

proteinleri ve lökositlerin damar dışına çıkışı. 

Lökositlerin endoteli geçerek (transmigrasyon) zedelenen bölgede toplanması. 

 

Akut inflamasyonu tanımlayan eksüdasyon sözcüğü, kan hücreleri, proteinler ve 

kanın sıvı kısmının vasküler sistemden vücut boşlukları veya interstitiyel alana çıkışını 

anlatır. Eksudasyonun ödemden farkı yüksek yoğunluklu, hücresel artıklar ve 

proteinden zengin sıvı niteliğinde olmasıdır. Genelde ödem sözcüğü non inflamatuvar 

sıvı birikimi ile eş anlamlı kullanılır. Eğer inflamasyondaki sıvı birikimi ödem 

niteliğinde özellikler taşıyorsa o zaman transüda olarak isimlendirilir. 

Vasküler çap değişiklikleri, zedelenmeden hemen sonra oluşan geçici 

vazokonstriksiyon ile başlar. Hemen ardından arteriyol, kapiller yatak ve venülden 

oluşan mikrosirkülatuvar sahada vazodilatasyon gelişir. Böylece zedelenme bölgesinde 

kan akımı artar bunu izleyerek staz ortaya çıkar. Staz, hem lökosit hareketlerine zemin 

hazırlar, hem de bu sırada vasküler sistemdeki permiabilite artışına bağlı ekstravasküler 

alana sıvı çıkışını sağlar. Lökosit hareketlerinin başında staz sırasında hücrelerin damar 

içinde perifere doğru yer değiştirmesi ilk adımı oluşturur. Marginasyon adı verilen bu 

olay sonrasında lökositler vasküler endotel ile karşı karşıya gelir. Lökositleri 

ilgilendiren bu olaylar dizisi gerçekleşirken eş zamanlı olarak mikrosirkulatuvar sahada 

yapısal değişikliklere bağlı permiabilite artışı olur ve lökositlerle birlikte proteinden 

zengin bir sıvıda interstitiyel bölgeye sızar. Eksudasyon adı verilen bu olay akut 

inflamasyonun karakteristik özelliğidir. Vasküler sızıntı farklı mekanizmalarla 

gerçekleşebilir. En yaygın mekanizma histamin, bradikinin, lökotrienler ve bir dizi 

farklı mediyatörlerle oluşan endotel hücre kontraksiyonudur. 
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Sızıntı venül ağırlıklı olup, kısa süreli ve geri dönüşümlüdür. Ağır derecelerde 

zedelenmeye yol açan travmalarda ise endotel nekrozu gelişir. Sızıntı mikrosirküler 

sahanın  tüm komponentlerinde görülür, intravasküler trombüs gelişimi ile sonuçlanır. 

Endoteliyal retraksiyon, lökosit kümülasyonuna bağlı zedelenme ve yeni oluşan 

kapillerden sızıntı da damar dışına sıvı çıkışına yol açan diğer mekanizmalardır. (83,84) 

Ancak inflamasyonun en kritik olayı lökosit hareketleridir (Tablo–6). Bu olaylar 

dizisinde lümen içinde gördüğümüz marginasyon, rolling ve adezyon hareketleri, 

transmigrasyon-emigrasyon olarak adlandırılan lökositlerin endoteli geçişi ile devam 

eder. Ardından bir kemotaktik sitimülüsu izleyerek zedelenen bölgeye geçiş yani 

migrasyon hareketi gelişir.  

 
Tablo 6. Lökosit hareketleri 

 

Marginasyon: Damar içinde perifere doğru yer değiştirme 

Rolling: Damar içinde yuvarlanırken endotel ile geçici yapışıklıklar 

Adezyon: Damar endoteli ile kalıcı yapışıklık 

Emigrasyon (transmigrasyon) Endotelden geçerek ekstravasküler alana çıkış 

Kemotaksi: Zedelenen bölgeye doğru ilerleme 

Fagositoz, zedeleyici etkenin ortadan kaldırılması. 
 

 

Lökosit adezyon ve transmigrasyonu lökosit hareketlerinin en önemli bölümünü 

oluşturur. Adezyon olayı, lökosit ve endotel yüzeyindeki adezyon molekülleri ile 

gerçekleşir. Bu hareketler sırasında çeşitli kimyasal mediyatörler proçesi yönlendirir. En 

iyi bilinen adezyon molekülleri kimyasal yapılarına göre selektinler, immünglobülin 

süper ailesi, integrinler ve kaderinler olmak üzere dört molekül aileden oluşur. (83,84) 

 

2.3.2. Akut inflamasyonun kimyasal mediyatörleri 

İnflamasyonun her aşamasında görev alan  mediyatörler (Tablo-7), plazma veya 

hücre kökenlidir. Plazma kökenli olanlar, aktive edilmesi gereken prekürsörler şeklinde 

bulunurlar. Hücre kökenli olanlar ise ya hücre içinde intrasellüler granüllerde hazır 
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halde depolanırlar ya da gerektiğinde yeniden yapılırlar. Trombositler, nötrofiller, 

monosit-makrofajlar ve mast hücreleri en çok köken oluşturan hücrelerdir. 

 
Tablo 7. Akut inflamasyon mediyatörleri 

A. Vazoaktif aminler: Histamin ve serotonin 

B. Plazma proteazları: Kompleman sistemi, kinin sistemi, pıhtılaşma sistemi 

C. Lipid kökenli mediyatörler: (Araşidonik asit mediyatörleri) prostaglandinler ve 

lökotrienler 

D. Trombositler (plateletleri) aktive eden faktör. PAF 

E. Sitokinler 

F. Nitrik oksid 

G. Nötrofil kökenli lizozomal içerikler (Lökostatik enzimler) 

H. Serbest oksijen radikalleri 

J. Polipeptid mediyatörler 

 

 

2.3.3. Akut Faz Proteinleri 

Akut faz proteini, herhangi bir inflematuar hastalık süresince plazma miktarları 

en az %25  kadar artan (pozitif akut faz proteini) ve azalan (negatif akut faz proteini) 

olarak da tanımlanır. Akut faz proteinlerinin miktarlarındaki değişiklikler büyük oranda 

hepatositler tarafından bunların üretimindeki değişikliklere bağlıdır. Akut faz cevabı 

(AFC), akut faz proteinleri (AFP) olarak bilinen birçok plazma proteinlerinin 

miktarlarında değişiklikler şeklinde ortaya çıkarlar. (85) 

 

2.3.4. Akut faz proteinlerinin düzenlenmesi 

Sitokinler aktif hücreler tarafından üretilen sinyalizasyon proteinleridir. 

İnflamatur olaya katılan ve inflamasyon süresince üretilen sitokinler AFP nin üretiminin 

esas uyarıcılarıdır. Bu inflamasyonla ilişkili sitokinler arasında IL-6, IL-1B, TNF –

ALFA, TGF-B ve muhtemelen IFN – Gama sayılabilir. Çeşitli hücre tipleri tarafından 

üretilen bu sitokinlerin en önemli kaynakları inflmasyon bölgesindeki lenfosit ve 
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monositlerdir. IL-6 birçok akut faz protein üretiminin esas uyarıcısı iken diğerleri AFP 

alt gruplarını etkiler. Lipopolisakaritler AFP ‘ nin üretimini uyarma yeteneğinde olan 

diğer sitokinlerin üretimine neden olur. 

Sitokin üretimi ve AFC farklı inflamatur durumlarda farklı özellikler gösterir. B 

ir çok sitokinler, diğer sitokin ve sitokin reseptörleri üzerine düzenleyici etki gösterirler. 

Sitokinler ve AFP ‘ leri arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 

Grup 1 sitokinler 

(TNF – alfa –beta, IL-1 alfa)  Tip 1 AFP’ leri 

Alfa1asitglikoproteinleri SAA, CRP, C3 

Grup 2 sitokinler 

(IL-6 ailesi)  TİP 2 AFP ‘ leri 

Fibrinojen, seruloplazmin 

Alfa 1 antitripsin,alfa1- (antikemotripsin, haptoglobulin, Hemopeksin) 

Akut faz proteinlerinin plazma miktarlarında önemli değişikliğe neden olan 

durumlar; infeksiyon, travma, cerrahi, yanıklar, doku infarktları, çeşitli immunolojik ve 

inflamatuar hastalıklardır. (86) 
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Tablo 8. İnsanda Bulunan Akut Faz Proteinleri Plazma düzeyi yükselenler (86) 

 

Kompleman sistem: 
 

Koagülasyon ve fibrinolitik sistem 
C3,C4, C9 fibrinojen 
Faktör B plasminojen 
C1 inhibitör Doku pasminojen aktivatörü (TPA) 
C4b bağlayıcı protein Ürokinaz 
Mannoz bağlayıcı lektin (MBL) Protein s 
Vitronektin  
Plasminojen aktivatör inhibitörü 1  
Antiproteazlar Transport proteinleri 
Alfa -1 proteaz inhibitörü Serüloplazmin(Cp) 
Alfa -1 antikemotripsin Haptoglobulin (Hp) 
Pankreatik sekretuar tripsin inhibitörü Hemopeksin (Hx) 
Alf1 tripsin inhibitörleri  
İnflamatuar yanıta katılanlar Diğerleri 
Sekretuar fosfolipaz A2 C –reaktif protein 
Lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LPL)  Serum amiloid A 
IL-1 reseptör antegonisti Alfa -1 asitglikoprotein 
Granülosit koloni sitimüle edici faktör Fibronektin 
  Ferritin 
  Angiotensinojen 

 

Plazma düzeyi düşenler (86) 

Albümin 

Transferin 

Transtiretrin (Prealbümin) 

α2-HS glikoprotein 

α-fetoprotein 

Tiroksin bağlayıcı globilin (TBG) 

İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) 

Faktör XII 
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1. CRP (C  reaktif protein ): AFP‘nin çoğu enflemasyonun bir yada daha fazla 

safhasında etkili olurlar. Doğal immun sistemin bir komponeneti olan CRP‘nin major 

fonksiyonu fosfokoline bağlanma yeteneği ve böylece hasarlı hücrelerin fosfolipid 

bileşenlerine ilave olarak bazı yabancı proteinleri tanımasıdır.CRP  ligandlardan birine 

bağlandığı zaman komplemen sistemini aktive edebilir ve fagositik hücrelere 

bağlanabilir.CRP  inflemasyon sisteminin hem  humarol  hemde hücresel effektörleri ile 

etkileşerek hedef hücrelerin eliminasyonunu başlatabilir.CRP ‘ diğer proinflematuar 

etkileri inflematuar sitokinlerin uyarılması ve monosit doku faktörünün indüksiyonuna 

bağlıdır.Muhtemeldir ki CRP inflematuar olaylardaki bir çok patolojide rol 

oynamaktadır.İnflmatuar hastalıklarda belirli aralıklarla ölçülen CRP takipleri hastalık 

aktiviteleri hakkında önemli bilgiler verebilir. (85) 

CRP’nin antiinflamatuvar etkileri, nötrofillerin endotel hücrelerine adezyonunu 

ve nötrofillerde süperoksid oluşumunu engellemesi, mononükleer hücrelerde IL-1 

reseptör antagonistinin sentezini uyarması gibi mekanizmalarla açıklanmaktadır. 

CRP’nin temel işlevi, muhtemelen hasarlı dokudan açığa çıkan, potansiyel olarak 

toksik, otojen substansları tanımak, onlara bağlanmak, zehirsizleştirmek ya da kandan 

uzaklaştırmaktır. CRP opsonizasyon işlemi sırasında metabolize olmaktadır. (87,88) 

CRP düzeyleri Akut miyokard infarktüsü (AMI), stres, travma, enfeksiyon, 

inflamasyon, cerrahi sonrası ya da neoplastik proliferasyonda dıramatik bir artış 

göstermektedir. Yükselme 6-8 saat içinde başlamakta, 24-48 saat içinde en üst 

düzeylere ulaşmakta ve normal değerlerin 2000 katına kadar çıkabilmektedir. Klinikte 

CRP  tayini, organik bir hastalığın varlığını taramak, romatoid artrit gibi inflamatuvar 

hastalıkların aktivitesini saptamak, SLE’de karışabilen enfeksiyonları tanımak, böbrek 

dokusu alıcılarında doku  reddini saptamak, yeni doğanda septisemi ve menenjiti takip 

etmek amacı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar CRP’nin indirekt bir 

kardiyovasküler risk faktörü olduğunu da göstermektedir.(87,88) 

Klinik laboratuarlarda kullanılan CRP metodları 3-5 mgr/lt ölçüm limitlerine 

sahiptir. Bu metodlar CRP’nin akut faz reaktanı olarak ölçümüne cevap vermektedir. 

CRP’yi daha düşük konsantrasyonlarda daha sensitif ve spesifik olarak ölçen yüksek 

sensitiviteli (hs-CRP) ölçüm metodları geliştirilmiştir. hs-CRP için sınır değer bu 

çalışmada 1 mgr/lt olarak alınmıştır. (89,90) 



30 
 

Bir kesitsel çalışmada genç migren hastalarında interiktal dönemlerinde serum 

CRP düzeylerin, migren olmayan  kontrol hastalarıyla karşılaştırıldığında artmış olarak 

bulunmuştur. Bu bulgu migrende inflamasyonun olasılıkla rolü olduğunu 

desteklemektedir Atipik ve kompleks klinik özellikler ile kendini gösteren hastalarda 

CRP düzeyleri yüksek bulunmuştur. (24) 

Eritrosit sedimantasyon hızı (ESH): ESH, AFP’lerini indirekt olarak 

belirlerken, büyük oranda plazma fibrinojen düzeylerini yansıtmaktadır. Eritrosit sayısı, 

boyutu ve şeklinden, ayrıca immün globülinlerden önemli derecede etkilenen ESH yaşa 

bağlı olarak yükselirken, CRP düzeyleri, hastadaki değişikleri  hızla yansıtmakta ve 

yaşa bağlı değişim göstermemektedir. (87,91) 

 Eritrositlerdeki şekil değişiklikleri de ESH’nı etkiler. Bu nedenle ESH her 

zaman akut faz cevabını doğru olarak yansıtmayabilir. Polisitemia vera, sekonder 

polisitemiler, orakhucre hastalığı, herediter sferositoz, akantositoz, mikrositoz, kaşeksi, 

hipofibrinojemi, (dissemine intravaskuler koagulasyon, masif hepatik nekroz) 

durumlarında ESH düşer. Anemi ve makrositoz ise ESH’nı yükseltir. ESH için 

erkeklerde 15 mm/saat kadınlarda ise 20 mm/saat normal değerler olarak kabul 

edilmektedir.ESH yaşla artar.Erkeklerde yas/2,kadınlarda yas+10/2 formülü ESH’nı 

yaşa bağlı olarak değerlendiren ve genel kabul gören bir formüldür. (92,93) 

Ferritin: Ferritin 24 subunitten oluşan kompleks globuler bir proteindir. Ana 

hücre içi demir deposunu oluşturur. Demir eksikliğinin değerlendirilmesinde serum 

ferritin düzeyi oldukça duyarlı bir yöntemdir. (94) 

Ferritin aynı zamanda akut faz proteinidir ve sıklıkla hastalık seyrince düzeyi 

yüksek kalır. Demir bağlayan bir protein olan ferritin, iyonize olan demirin hücreler 

içinde toksik düzeye ulaşmasını önler. Normal koşullarda bu protein, gereksinim 

duyulacağı zamana kadar demiri depolar. Aşırı demir bulunan koşullarda vücut demir 

depoları büyük ölçüde artmıştır ve karaciğer ve dalak gibi dokularda çok daha fazla 

demir bulunur. (95) 

Ferritin vücudumuzda  hemen hemen her hücrede bulunur. Hepatositler, kemik 

iliği ve diğer organların makrofaj sistemlerinde ferritin, hemoglobin ve diğer hem 

proteinlerinin oluşumu için kolayca kullanılmak üzere demir iyonu sağlamaktadır. 
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Serum ferritinin erkeler için referans aralığı 20-250 ng/ dl ve kadınlar için 10-120 ng 

/dl‘dir.(95) 

Düşük bir plazma ferritini demir depolarında kaybı gösteriri. Ferritin akut faz 

reaktanlarından biridir ve enfeksiyonlarda yada diğer akut bozukluklarda yükselebilir. 

Bu bireylerde ferritin ölçümleri akut stresin ortadan kalkmasından sonra 

tekrarlanmalıdır. (96) 

Fibrinojen: Plazma fibrinojen değerleri yeni tanımlanmış risk faktörlerinden 

olup artmış düzeyleri ateroskloritik iskemik inme riski ve iskemik kardiyomiyopati 

riskini arttırmaktadır. Fibrinojen düzeyleri sıkı genetik kontrol altıında olmasına rağmen 

çevresel faktörler de plazma düzeyini çok etkiler. Kan viskozitesini değiştiririr ve 

kırmızı kürelerin ve trombositlerin agregasyonunu etkiler. Sigaranın bırakılması, 

egzersiz, hormon replasman tedavisi ve fibrat tedavisi plazma fibrinojen düzeylerini 

düşüren girişimlerdir. (97) 

Plazma fibrinojeni oluşan inflamatuvar yanıtın şiddetine bağlı olarak artar. 

Trombosit yüzeyindeki glikoprotein yapısındaki reseptörlerin aktivasyonu fibrinojen ile 

trombositler arasında köprü oluşturulmasına neden olur. (98,99) 

 
2.4. Sitokinler 

Sitokinler immün hücreler tarafından üretilen, homeostazisi sağlamak üzere 

immün sistemin modülatörleri olarak diğer biyolojik sistemlerle ilişkiyi sağlayan 

immün-aktif moleküllerdir. Hipotalamo-hipofizo-adrenal eksende de bu işlevi 

gerçekleştirirler. Hormonların aksine, sitokinler genelde etkilerini uzak hedef dokularda 

değil, parakrin ve otokrin şekilde lökal olarak gösterirler. (100) 

Sitokinlere başlangıçta, sadece lenfositlerin sitokinlerin kaynağı olduğu 

sanıldığından  Lenfokin adı verilmiştir. Daha sonra monositlerin de bu faktörleri ürettiği 

anlaşılmış ve Monokin ismi kullanılmıştır. Bugün bu mediyatörlerin sadece lenfoid 

hücreler  tarafından salgılanmadığı anlaşılmış ve sitokin ismi daha çok kullanılmaya 

başlanmıştır..(100) 
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2.4.1. Sitokinlerin genel özellikleri 

Sitokinler çok geniş bir protein grubu olmakla birlikte bu moleküllerin ortak 

birçok özellikleri vardır. (101,102,103,104) 

1. Sitokinler naturel ve spesifik immunitenin effektör fazında üretilirler ve 

bağışıklık ve inflamatuvar yanıtların oluşmasını ve düzenlenmesini sağlarlar. Doğal 

bağışıklıkta lipopolisakkarid gibi mikrobik ürünler mononükleer fagositleri 

direktolarak uyararak kendi sitokinlerini salgılatırlar. T hücrelerinden türeyen 

sitokinler yabancı antijenlerin özel olarak tanınmasına yanıt sonucu meydana gelirler. 

2. Sitokin salınımı kısa, kendini sınırlayan bir olgudur. Genel olarak sitokinler 

öncül moleküller olarak depolanmazlar ve sentezleri yeni gen transkripsiyonu ile 

başlatılır. Bu transkripsiyonel aktivasyon genellikle geçici olup, sitokinleri kodlayan 

mRNA’lar stabil değildir. Bu nedenle sitokin salınımı geçicidir ve bir kez 

sentezlendiğinde, sitokinler hızla salınırlar. 

3. Sitokinler çeşitli hücreler tarafından üretilir. Yani bu moleküllere toptan 

sitokin demek ve lenfokin ya da monokin gibi sellüler kökenlerini belirtmemek daha 

uygundur. 

4. Sitokinler birçok farklı hücre tiplerine etki ederler. Bu özelliğe pleiotropizm 

denir. 

5. Sitokinlerin aynı hedef hücrede farklı bir çok etkileri vardır. Bazı etkiler 

aynı anda meydana gelirken, bazı etkiler farklı zaman aralıklarıyla oluşabilir 

(dakikalar, saatler, günler). 

6. Sitokin etkinliği genellikle geniş kapsamlıdır. Sitokinler diğer sitokinlerin 

sentezini etkiler; şöyle ki, ikinci, üçüncü sitokin, birinci sitokinin biyolojik etkisine 

ortam hazırlayabilir. 

7. Sitokinler genellikle diğer sitokinlerin fonksiyonlarını etkilerler. İki sitokin 

birbirini antagonize eder veya additif  etki gösterebilir. Ya da bazı durumlarda sinerjik 

etki gösterebilirler. 

8. Sitokinler, diğer polipeptid hormonlarda olduğu gibi hedef hücrenin 

yüzeyindeki özel membran reseptörlerine bağlanarak etkilerini başlatırlar. Bu 

reseptörler  transmembran proteinler olup, ekstrasellüler bölgeleri vardır ve özel olarak 

sitokinleri ve büyüme faktörlerini tanır ve bağlarlar. 

9. Birçok sitokin reseptörünün ekspresyonu özel sinyaller tarafından üretilir. 
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10. Sitokinlere verilen hücresel yanıtların çoğu yeni  mRNA ve protein 

sentezini gerektirmektedir. 

11. Bir çok hedef hücre için sitokinler hücre bölünmesini düzenlerler yani 

büyüme faktörü gibi etki ederler. 

İmmün  sistemin hücreleri arasındaki birçok önemli etkileşim sitokinler aracılıgı 

ile kontrol edilir. Hücreler arası sinyal proteinleri olan sitokinler, sadece lökal ve 

sistemik immün ve inflamatuvar cevapları degil aynı zamanda yara iyileşmesi, 

hematopoezis ve çesitli diger biyolojik işlevleri de düzenlerler. Bugüne kadar yapısal 

olarak birbirinden farklı ve genetik olarak birbirleriyle ilişkisiz olan yüzden fazla sitokin 

tanımlanmıstır. Bunların çoğu peptidler veya glikoproteinler olup, molekül ağırlıkları 

(MA) 6.000 ile 60.000 kDa arasında değişmektedir. 

Endokrin hormonlardan farklı olarak, özel salgı bezlerinde üretilmezler, fakat 

çesitli farklı dokularda ve hücrelerde üretilirler. Lökositler arasında etkileşim yapan 

sitokinler ise interlökin (IL) adı altında toplanmıstır. Sadece az sayıda sitokin [Örn: 

transformer büyüme faktörü beta (TBF-) eritropoetin (EPO), kök hücresi faktörü 

[Stemcell Factor (SCF)] ve monosit koloni stimülan faktör (MKSF) gibi] normal 

şartlarda kanda saptanabilen düzeyde bulunabilir ve uzaktaki hücreler üzerinde etki 

gösterebilir. Diğer birçok sitokin sadece lökal olarak çok kısa mesafelerde ya parakrin 

yoldan (yani komşu hücreler üzerine) veya otokrin yoldan (yani salgılayan hücrenin 

kendisine) etkilerini gösterir. (105,106) 

Antiinflamatuvar sitokinler, örnegin IL–4, IL–10, IL–13 bağışıklık yanıtını ve 

bazı sitokinlerin sentezini baskılayabilirler. IL-10’un temel biyolojik etkinliği, T 

hücrelerinden sitokin yapımını baskılamak olduğu için orijinal “sitokin sentez 

inhibitörü” olarak bilinir. Bazı sitokinler alışılmadık bir şekilde hem proinflamatuvar 

hem de antiinflamatuvar etkinlik gösterebilirler.(107) 

Örneğin IL–8, lokal inflamasyon sırasında nötrofil etkinliğini sağlayabilir. IL-

8’in inflamasyon sahasında hızla çoğalması da inflamasyona nötrofil infiltrasyon 

yanıtını azaltıcı etki gösterir. 

İmmün  sistemin fonksiyon ve gelişimi pek çok yönden sinir sistemiyle yakından 

ilişkilidir. Örneğin her iki sistem de öğrenmeye ve hücre-hücre ilişkisine dayalı hafıza 

fonksiyonlarına sahiptir ve pek çok mediatörleri, reseptörleri ve antijenleri ortaktır. Her 
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iki sistem de internal bir ilişki ağına ihtiyaç duyar. Bu ağ diğer organlar ile bir ilişki 

kurabilir ve kontrol edilebilir. Sinir sistemi bir çok organa sinirler aracılığı ile direkt 

olarak bağlanır ve hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni kullanarak perifere sinyalini 

gönderir.Sinir sisteminin  aksine immün sistem çoğunlukla serbest, hareketli 

hücrelerden oluşur. Hücre-hücre arası ilişkiler sürekli değildir ve çoğunlukla internal 

ilişkiyle ilgilidir. Böylece organlarla ilişki geniş olarak sitokin aracılığıyladır. Strese 

bağlı olan bu kontrol genellikle sistemik değil lökalizedir. Bu direk etkiye ilaveten 

immün sistem sinir ve endokrin sistem ile bütünleşir. Örneğin IL–1, TNF-G ve IL–6 

gibi sitokinler hipotalamus ve hipofiz üzerine direkt etkiye sahiptirler. IL–1 ve IL–6 

vücut ısısını düzenler. IL–1 aynı zamanda yavaş dalga uykularını uyarır ve iştahı 

baskılar. Keza immün sistemin pek çok hücreleri nörotransmitterler, opioitler ve 

nöropeptidler için reseptörler eksprese ederler. (108,109) 

Merkezi sitokinlerin çoğu astrositlerden ve mikroglialardan salınmasına rağmen, 

nöronlarca da salınabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur. (110) 

Enfeksiyon ve yaralanma gibi özgül etkilerinin yanında beyin kan akımı 

değişikliklerine bağlı olarak da sitokin salınımı değişebilmektedir.(111) 

Sitokinler, kortizol relısıng hormon (CRH), Adrena KortikoTtropik Hormon 

(ACTH)ve glukokortikoidlerin salınımları indükler  ve en sonunda kortizol salınımını 

artırırlar. Glukokortikoidlerin sitokinlerin üretimleri üzerine etkileri vardır; IL-12, TNF-

α ve IL-1 salınımlarını baskılarlar, IL-4 ve IL-10 salınımlarını ise stimüle ederler. 

Kısacası glukokortikoidler proinflamatuvar sitokinlerin salınımını baskılarken 

antiinflamatuvar sitokinlerin salınımlarını ise artırırlar. (120,121) 

Hipotalamo-hipofizo-adrenal eksenin kontrolü de aynı mekanizmalarla 

gerçekleşir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; nöronlarda sitokinlerin ve sitokin 

reseptörlerinin varlığı tespit edilmiştir. Sitokinler SSS hücrelerinde normal fizyolojik 

şartlarda eksprese edilebilir fakat doku yaralanmaları, çeşitli inflamasyon durumları bu 

salınımı indükleyebilir. İlaveten, patolojik durumlar neticesinde beyin dokusuna infiltre 

olan makrofaj hücreleri tarafından eksprese edilebilirler. Nöronların gelişimi üzerine 

ikili etkileri vardır. Normal düzeylerde, nöron gelişimine önemli katkıları tespit 

edilmiştir. Doza bağımlı olarak nörotoksik etkileri olabilir. Örneğin IL-1α’nın, doza 

bağımlı olarak fetal dorsal kök ganglion hücre kültüründe nörotoksik etkileri tespit 
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edilmiştir. Yine transgenik farelerin kullanıldığı in vivo çalışmalarda; nörodejeneratif 

hastalıklar ve nörotoksik patolojilerde sitokinlerin aşırı salınımları tespit edilmiştir. 

Demans, inme, toksoplazma enfeksiyonu, multiple sklerozis ve Alzheimer 

hastalığında sitokinlerin etkisi olduğu ileri sürülmüştür. Tüm bu patolojilerde ortak 

bulgu nörodejenerasyondur. Bu bilgilerden yola çıkarak, nöronların hücresel 

fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde ve nöronal hücre canlılığında sitokinlerin önemli 

rol oynadıkları görülmüştür. 

Benzer şekilde periferal sitokinlerin de beyin fonksiyonlarının sağlanmasında 

etkili olduğu saptanmıştır. Periferik sitokinlerin nöroendokrin etkileri vardır. Kan beyin 

bariyerini geçebilen sitokinler serebral kan damarlarındaki reseptörlerine bağlanırlar. 

Buradan  itibaren  ikincil habercilerini kullanarak prostaglandin (PG) sentezini  

uyarırlar. SSS’nin periferal sitokinlerle uyarımı neticesinde merkezi hormonal yanıt 

oluşur. (120,121) 

Nörohormonal çalışmalarda, immün fonksiyonların SSS tarafından modüle 

edildiği tespit edilmiştir. İmmün organların sinir inervasyonları zengindir ve lokal 

immün yanıtların oluşmasında nöral  inervasyon önemlidir. Bu bölgelerde bulunan sinir 

uçlarından  salınan  nöropeptitlerin ve nörotransmitterlerin  hücresel immün 

fonksiyonlar ve sistemik hormonal yanıtlar üzerine farklı etkileri vardır. 

Nöropeptitler, immün hücre fonksiyonlarını, SSS’deki çeşitli hücre tiplerinden 

büyük oranlarda sitokin üretimine neden olarak immün sistemik yanıtın oluşmasına 

neden olabilirler. Sonuç olarak bu hormonların ve nöropeptitlerin salınımı immün 

fonksiyonların düzenlenmesinde önemlidir. (120,121) 

Proinflamatuvar sitokinlerin (IL-1β, TNF-α) ve antiinflamatuvar sitokinlerin (IL-

2, IL-4, IL-10, IL-13) trigeminal sinir sensitizasyonunda ve ağrı eşiğinin 

düzenlenmesinde önemli rollere sahip oldukları bildirilmiştir. 

Beynin endotelyal hücreleri ve periventriküler oluşumların ependimal kökenli 

epiteli, çeşitli moleküllerin sentez ve translokasyonunu sağlarlar. Bu kapsamda 

proenflamatuar sitokinler, düşük molekül ağırlıklı ikinci haberciler olarak (IL-1beta, 

IL–6, TNF-G, bazı prostaglandinler ve diğerleri) nörotoksik etki gösterirler. Bu farklı 
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sitokinler beyinde astrositlerin, mikroglial hücrelerin, doku makrofajlarının, 

bazofillerin, hatta nöronların kendilerinin sitokin sentezlemesini sağlarlar. (120) 

MSS gelişim ve onarımında sitokinlerin nöromodülatör fonksiyonlarına dair 

çalımsalar yapılmıstır. IL–1, IL–6 ve TNF-G nöron ve glia gelişimi üzerine trofik 

etkiler gösterirler, IFN-S nöronal diferansiyasyonda rol oynamaktadır. (123, 124) 

İnfeksiyon ve inflamasyon sırasında MSS’de hem sitokin hem de sitokin 

reseptör düzeyleri artmaktadır. Bu düzenlemenin beyin fonksiyonları üzerinde çeşitli 

etkileri vardır. (125) 

Sitokinlerin in vivo olarak glial hücreleri aktive edebileceği ve tersine de glial 

hücrelerin aktive olduğunda sitokin üretebileceği ileri sürülmüştür. (126,127) 

 

2.4.2. Sitokinlerin İşlevleri ve Sınıflandırılması 

Temel etkinliklerine göre 4 gruba ayrılırlar (58). 

a) Doğal immüniteye aracılık eden sitokinler 

1. Tip I interferonlar (IFN) 

2. TNF 

3. IL-1 

4. IL-6 

5. Kemokinler 

b) Lenfosit aktivasyonu, büyüme diferansiasyon regülâtörleri olarak 

T lenfositlerin özel antijenleri tanıma yanıtı sağlayan sitokinler 

1. IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) 

2. IL-4 (IgE sentez regülâtörü) 

3. Transforme Edici Büyüme Faktörü- Beta (TGF-β) 

c) Bağışılık aracılığıyla inflamasyonu düzenleyen sitokinler 

1. İnterferon- γ (IFN-γ; Mononükleer fagositlerin birincil aktivatörü),23 

2. Lenfotoksin (LT; Nötrofil aktivatörü), 

3. IL-10 (Mononükleer fagositlerin negatif regülâtörü) 



37 
 

4. IL-5 (Eozonofil aktivatörü) 

5. IL-12 (Naturel killer; NK ve T hücre stimülatörü) 

d) İmmatür lökosit büyüme farklılaşmasına aracılık eden mediatörler 

1. C-kit ligand 

2. IL-3 (Koloni stimüle eden faktör) 

3. Granülosit-makrofaj koloni stimülatör faktör (GM-CSF) 

4. Monosit-makrofaj koloni stimülatör faktör (M-CSF) 

5. Granülosit koloni stimülatör faktör(G-CSF) 

6. IL-7 

7. IL-9 

8. IL-11 

TNF-α (Tümör Nekroz Faktör-α): TNF α ve β formları bulunan bir sitokindir. 

Bazı tümör hücrelerinde hemorajik nekroz yapar fakat normal hücrelere etki etmez. 

İnfeksiyöz  organizmalara karşı yanıt da rol oynar. Aktif monositler, T hücreleri, aktif 

NK hücreleri ve aktif mast  hücreleri bu proteini salgılarlar. İki tip TNF reseptörü 

vardır. Bunlar, sitotoksik aktiviteyi ve fibroblast proliferasyonunu  arttıran TNFR-Tip I 

ile T hücre proliferasyonuna neden olan TNFR-Tip II’dir. (109) 

TNF-G’nın  inflamatuvar sitokin ve nörotransmitter olarak fonksiyon görebildigi 

ve hipotalamusun regülatuar merkezlerini innerve eden nöronlar tarafından üretildiği 

ileri sürülmüstür.(128) 

TNF-G oligodentrositler için sitotoksiktir ve multipl skleroz, bakteriyel 

menenjit, HIV enfeksiyonu ve MSS yaralanmalarından sonra seviyesi yükselir. (129) 

TNF genleri tarafından üretilen sitokinler, enflamatuar reaksiyon ve endotelyal 

fonksiyonun polipeptid effektörleridir.(130) 

TNF, mononükleer fagositleri ve diğer hücre tiplerini  uyararak bu hücrelerin IL-

1, IL-6, kemokinler ve TNF üretimlerini uyarır. IL-6 ile sinerjik etki gösterir. (109) 

M eningeal damarlardan TNF-G’nın lokal ekspresyonu “spreading depresyon” 

ile uyarılır. (131) 

TNF’nin servikojenik baş ağrısında çok önemli bir mediatör olduğu 

gösterilmiştir. (132,133) 
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İnterlökin 4 (IL–4): IL–4 Th2 tip CD4+ hücreler ve mast hücreleri tarafından 

salgılanır. (129) 

Th2 uyarımını saglar ve Th1 hücrelerinin uyarımını ve işlevlerini 

baskılar.(134,135) 

İnterlökin–5 (IL-5): Asıl görevi eozinofil üretimini uyarmaktır. Sadece 

eozinofillerin sayısını artırmakla kalmaz, aynı zamanda onların işlevlerini de 

etkinlestirir. Alerjilerde ve Helmint enfeksiyonlarında  eozinofilinin temel nedenidir. 

IL-5 bazofilleri de uyararak onların histamin ve lökotrienler gibi düzenleyicileri 

salgılamalarına neden olur. (136) 

İnterlökin-1 (IL-1): IL-1’in iki alt tipi vardır. IL-1α ve IL-1β; aralarında %25 

benzerlik bulunan α ve β genlerine sahiptir. Her ikisi de benzer biyolojik etkinliklere 

sahiptir. IL-1α, daha çok üretildiği hücrede kalır ve hücrenin diğer bir hücre ile teması 

sırasında etkisini gösterir. Endojen pirojen veya lenfosit etkinleştirici faktör olarak da 

adlandırılan IL-1, makrofajlarda, fibroblastlarda, nötrofillerde, T ve B lenfositlerde, 

endotel hücrelerinde, dendritik hücrelerde, astrositlerde, keratinositlerde 

üretilmektedir.IL-1 ‘ in başlıca görevleri : 

1. IL-1 sitokin üretimi yapan hücrelerde IL-2, IL-6 ve TNF-α gibi sitokinlerin 

üretimini arttırır. Özellikle damar endoteli ve mononükleer fagositlerde IL-6 üretimini 

arttırır. 

2. Lenfositlerin çoğalması üzerine etkileri vardır. T ve B lenfositler ile doğal 

öldürücü (NK) hücre etkinliğini arttırır. 

3. Hipotalamustaki preoptik merkezi uyararak ateşe neden olur. 

4. Bazı tümör hücre tipleri üzerine çoğalmayı önleyici etkisi vardır. 

5. Fibroblastların çoğalmasını sağlayarak kollajen üretimini arttırır. 

6. Farelerle yapılan çalışmalarda IL-1 verilmesinden sonra beyinde 

noradrenalin, serotonin ve triptofan düzeylerinde artışa neden olduğu bildirilmiştir. 

7. .IL-1’in başlıca hematolojik etkisi nötrofil ve trombosit sayısını arttırmaktır. 

8. Osteoklast oluşumunu arttırır. 

9. Serum amiloid A (SAA) üretimini arttırır.(137) 

IL- 2 ve IFN-S gibi sitokinlerin üretimini azaltır. (138 ) 
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 İnterlökin-10 (IL-10): Homodimerik bir sitokin olup, Th2, CD8+ T hücreleri, 

monositler, keratinositler ve etkin B hücreleri tarafından üretilir.  

IL-10’nun etkileri şunlardır; 

1. IL-10’un, interferonlar, GM-CSF, GCSF, IL-1α ve β, IL-2, IL-3, IL-6 ve 

IFN-γ TNF-α, TNF-β gibi sitokinlerin üretimini ve makrofajların antijen sunma 

yeteneklerini azalttığı kaydedilmektedir. 

2. IL-10, antijenle uyarılan T lenfositlerin çoğalmasını azaltır. 

3. İnflamatuvar bir düzenleyici olan IL-10, makrofajlarda toksik oksijen 

radikallerinin üretimini azaltır. 

4. Ayrıca IL-10, T lenfositlerde IL-3 ve IFN-γ yapımını da azaltmaktadır. 

5. IL-10, direkt olarak T ve B lenfositler ile mast hücrelerinin fonksiyonu ve 

gelişimlerini etkiler. B lenfositler, mast hücreleri ve timositlerin çoğalma ve 

farklılaşmasını düzenler. B lenfositlerin plazma hücrelerine dönüşmesini sağlayarak, 

immünoglobülin yapımına neden olur. 

6. CD8+ T lenfositlerin çoğalma, etkinleşme ve kemotaksisi ile NK hücre 

etkinleşmesi, çoğalması ve sitokin üretimi de IL-10 tarafından uyarılmaktadır. T 

lenfositler üzerine IL-2 ve IL-4’ün çoğalma oluşturma görevini ve IL-2’nin uyardığı 

sitotoksik T hücre gelişimini arttırır. (137) 

Antijen presente eden hücrelerce IL–10 ekpresyonu, IL–4 ve IL-5’i içeren 

allerjik inflamasyonla bağlantılı sitokinler gibi IL–1, IL–6, TNF-G benzeri nonspesifik 

proinflamatuar sitokinlerin sentezini inhibe etme yetenegi vasıtasıyla inflamasyonu 

yatıştırmada bir rol oynayabilir. (139) 

İnterlökin-6 (IL-6): İnterlökin-6 yaklaşık 26 kD luk bir sitokin olup, 

mononükleer fagositler, damar endotel  hücreleri, fibroblastlar ve epitel hücreleri ile 

bazı aktive T hücreleri tarfından sentez edilir. IL-6’nın reseptörü 60 kD’luk bağlayıcı 

bir protein ile 130 kD’luk sinyal ileten alt birimden oluşur. IL-1 ve TNF-α’nın etkisi ile 

salgılanır ve bu sitokinlerle sinerjistik etkilere sahiptir. IL-6’nın en iyi tanımlanan 

etkileri hepatositler ve B lenfositleri üzerine olup, akut faz yanıtına katkıda bulunan 

birçok plazma proteininin hepatositler tarafından sentezine neden olur. (140) 
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Hedef hücreye bağlı olarak büyümeyi uyaran, büyümeyi inhibe eden ve 

farklılasmayı saglayan etkinlige sahiptir. Sitokinler arası zengin iletişim ağı IL–6 

üretimini düzenler. (141) 

Glioblastlar ya da astrositlerin IL–1 ile uyarılmaları sonucu, IL–6 m-RNA’sının 

ekspresyonunun indüklendigi gözlenmiştir. Bu durum IL-6’nın sinir hücreleri üzerine 

etkili olabilecegini düşündürmektedir. (141, 142) 

IL–6 etkisini invivo olarak hipotalamus-pituitar-adrenal ekseninde (HPA) 

gösterir. Farelere intravenöz olarak IL–6 injekte edildikten 30 dakika sonra, plazma 

adrenokortikotropik hormonu seviyesi artmaya baslar. (142) 

B lenfosit uyarıcı faktör-2 olarak da adlandırılan IL-6, makrofajlarda, T ve B 

lenfositlerde, glial hücrelerde, astrositlerde, fibroblastlarda, endotel hücrelerinde ve 

adipositlerde üretilmektedir. IL-6’nın etkilerini genel olarak sıralarsak; 

1. IL-6, T ve B  lenfosit gelişimi ve farklılaşmasını uyararak antikor üretimini 

arttırır. 

2. NK hücre etkinliğini arttırır. 

3. IL-6, çeşitli akut faz proteinlerinin (C-reaktif protein, C1esteraz inhibitör, 

C3, α1-antikimotripsin, α-asit glikoprotein, fibrinojen ve haptoglobülin gibi) üretimini 

arttırır. 

4. IL-6, prostaglandin E2 (PGE2)’ye bağımlı bir mekanizma yoluyla ateşe 

neden olur ve hipotalamus-hipofiz-adrenal aksını etkinleştirir. Hipofiz bezinden ACTH 

ve  böbreküstü  bezinden glukokortikosteroidlerin salınmasına neden olur, 

5. IL-6’nın B lenfositlerden immünoglobülin üretimini arttırır, 

6. GM-CSF ile sinerjik etki yaparak hematopoietik progenitor hücrelerin 

granülositlere dönüşümünde önemli bir rol üstlenir, 

7. IL-2 üretimi ve IL-2 reseptörlerinin etkinliğini arttırdığı kaydedilmektedir. 

8. IL-6, nötrofil ve makrofajların olgunlaşmasını ve sitotoksik T lenfositler ile 

NK hücrelerin farklılaşmasını sağlar. 

9. Nöron farklılaşması ve gelişiminde önemli bir rol üstlenir. Beyin serotonin 

ve  triptofan matabolizmasını arttırdığı bildirilmiştir. 
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10. IL-6, T lenfosit çoğalması, IL-2 üretimi ve sitotoksik T lenfosit 

farklılaşmasında  IL-1 ile sitotoksik T lenfosit faklılaşmasında IL-2 ile ve megakaryosit 

kolonilerinin sayısını artırmada ise IL-3 ile sinerjik etki gösterir. 

11. IL-6’nın tek başına periferal kan trombosit sayısını arttırdığı da 

bildirilmektedir. (137) 

IL-6’nın, immün ve akut faz cevabında, hematopoezde, nöronların 

fonksiyonunda ve gelişmesinde rol oynadıgı gösterilmiştir. Hem nöronlar hem de 

mikroglialar tarafından salgılanır ve SSS’de nörotrofik bir faktör olarak görev alır. 

Örnegin IL–6 T hücrelerini IL–2 üretmesi için indükler ve IL-2R’i  baskılar.(143) 

IL- 6’nın ağrı gelişimindeki rolüne dair pek çok çalışmalar yapılmış ve ağrı 

gelişimiyle bağlantılı olduğu gösterilmiştir.(144) 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

 
Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servis, Nöroloji ve Baş ağrısı 

polikliniklerine başvuran Baş ağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması 2. 

Basıma” göre “Migren Baş ağrısı” tanısı alan 18-65 yaş arası atak ve ataklar arası 

dönemdeki 60 migren hastası ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet açısından çalışma 

grubu ile paralel 50 gerilim tipi baş ağrısı vakası alındı. 

Son 3 aydır migren profilaksisine yönelik ilaç kullanmakta olan, akut veya 

kronik bir sistemik hastalığı olan, allerjik ve otoimmün hastalıkları olan, kronik ilaç 

kullanım öyküsü olan hastalar, Kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, diyabetes 

mellitus, hiperkolestrolemi öyküsü olan hastalar; oral kontraseptif kullanan, gebelik 

veya emzirme dönemindeki kadın hastalar ve  non-spesifik veya spesifik antimigren ilaç 

alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Çalışma öncesi tüm hastaların yazılı onamı alındı. Çalışmaya alınan bütün 

hastaların detaylı basagrısı öyküsü sorgulandı, ayrıntılı fizik ve nörolojik muayeneleri 

yapıldı. 

Hastaların antekubital veninden atak veya en az 72 saatlik ağrısız döneminde; 

kontrol hastalarının ağrısız döneminde kan örneği alındı. Ferritin ve IL-6 için 8 cc 

venöz kan örneği jelli biyokimya tüpüne alındı ve 4000 rpm de santrifüj edilerek 

serumu ayrıldı. Serum iki eşit hacime bölündü ve çalışma yapılana kadar -80oC de 

eppendorf tüplerinde depolandı. Serum IL-6 seviyeleri hazır ticari kit (Biosource, 

Belgium) kullanılarak ELISA yöntemi ile çalışıldı. Serum ferritin seviyeleri hazır ticari 

kit kullanılarak (Bizim Medikal  ,Turkey )) otoanalizör cihazında çalışıldı. Serum CRP, 

Fibrinojen, Eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) tetkik edildi. 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 18 paket programı kullanılarak yapıldı. İki 

grupta bulunan hastaların değerleri, her bir grup kendi içinde ve ayrıca iki grup 

birbirleri ile kıyaslanmıştır Gruplarda elde edilen veriler ortalama, standart sapma (SD) 

olarak gösterildi. Gruplar arası verilerin karsılaştırılmasında istatistiksel test olarak, 

ölçümü yapılan veriler için iki ortalama arsındaki farkın önemlilik testi, niteliksel 

veriler için kikare testi kullanıldı, P<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. 
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4. BULGULAR 

 
Çalışmaya migren tanısı almış 60 hasta alındı. Bu migren olgularının 11’si atak 

döneminde 49’sı ise ataklar arası dönemdeydi. Migren hastalarının 16’sını auralı migren 

olguları oluşturmaktaydı..Migren olgularının yaşları 18 ile 65 arasında değişmekte olup 

ortalama yaş 34,30+10,25’dir. Kontrol grubu 50 gerilim tipi baş ağrısı tanısı almış 

olgudan olulmuştur. (Tablo 9) Gerilim baş ağrısı grubu olgularının yaş ortalaması 

migren grubuyla hemen hemen aynıydı. (p=0,87) 

 

Tablo 9. Gruplarının Yaş ve Cinsiyet Dağılımı 

 
Migren 
(n:60) 

Ort + SD 

Gerilim tip Baş Ağrısı 
(n:50) 

Ort +SD 
Yaş 34,2+10,3 34,3 +10,2 

Cinsiyet Kadın 53 (N)  33 (N) 
Erkek 7 (N) 17 (N) 

P<0,05 Anlamlı 

 

Tablo 10. Migren ve Gerilim m Baş ağrısında Akut Faz Reaktan Düzeyleri 

 Migren Gerilim Baş 
Ağrısı  

 Ort+SD Ort+ SD  

CRP 0,404+0,20 1,29+1,34 z:-1,794 p:0,07 

Sedimentasyon 16,9+18,2 14,8+10,6 z:-0,02 p:0,98 
Ferritin 42,2+33,8 60,3+63,9 z:-1,52 p:0,12 

Fibrinojen 342+71,5 317+68,6 z:-1,62 p:0,10 

İL-6 15,5+28,9 24,4+49,8 z:-0,03 p:0,97 
P<0,05 Anlamlı 

 

Migren ve gerilim grubunda akut faz reaktanları açısından yapılan istatistik 

çalışmamızda p>0,05 olduğundan anlamlı kabul edilmedi. 
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-CRP düzeyleri incelendiğinde; 60 migren hastasında ortalama CRP düzeyi: 0,40 

+0,20 olarak bulundu. (Tablo 10).Gerilim baş ağrısıyla kıyaslandığında istatistiksel 

anlamda bir fark gözlenmedi. CRP düzeyleri, auralı ve aurasız migrenle 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Atak dönemindeki 

hastaların CRP düzeyi ataklar arasındaki hastalara göre yüksek bulundu, bu bulgu 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 11) 

 

Tablo 11.Migren Alt Grup CRP Düzeyleri 

CRP Ort + SD  

Auralı Migren (n:16) 0,39+ 0,16 
Z:-0,18 P:0,85 

Aurasız Migren (n: 44) 0,40+0,21 

Migren Atak: (n: 11) 0,79+1,07 
z:-0,48 p.0,62 

Migran Ataklar Arası: (n: 49) 0,81+ 1,00 

Gerilim Baş Ağrısı (n: 50) 1,29+1,34 
z:-1,10 p:0,17 

Migren Atak (n:11) 0,79+1,07 
P<0,05 Anlamlı 

 

Migren alt grupları ile gerilim baş ağrısı karsılaştırıldığında; aurasız migren ve 

migren atağı olan hastaların CRP düzeyleri gerilim baş ağrısına kıyasla yüksek bulundu 

ancak bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. (Tablo 12) 

 

Tablo 12. Migren Alt Grublar ile Gerilim Baş ağrısı CRP Düzeyleri 

 CRP0rt+ SD  

Gerilim Baş ağrısı (n:50) 1,29+1,34 
z:-1,14 p:0,25 

Auralı migren (n:16) 0,39+0,16 

Gerilim Baş Ağrısı (n: 50) 0,29 + 1,34 
z:-1,66 p:0,09 

Aurasız migren (n: 44) 0,40 +0,21 

Gerilim Baş Ağrısı (n: 50) 1,29+1,34 
z:-1,10 p:0,27 

Migren Atak (n:11) 0,34+0,05 
P <0,05 Anlamlı 
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Sekil 1. Yaşlara Göre CRP düzeyleri 

 

 

Sekil 2. Aylık Atak Sıklığına Göre CRP Düzeyleri 
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Sekil 3. Migren Süresine Göre CRP Düzeyleri 

 

 

Tablo 13. Gruplar Arası Sedimantasyon Düzeyleri 

 Sedimentasyon Ort + SD 

Auralı Migren (n:16) 9.94+6,06 
z:-1,85 p:0,063 

Aurasız Migren (n:44) 19,4+20,5 

Gerilim Baş ağrısı (n: 50) 14,8+10,6 
z:-1,46 p:0,14 

Auralı migren (n:16) 9,94+6,06 

Gerilim Başağrısı (n:50) 14,8+10,6 
z:-0,77 p:0,44 

Aurasız migren (n: 44) 19,4+20,5 

Migren Atak (n:11) 12,0+ 9,68 
z:-1,77 p:0,07 

Migren Ataklar Arası (n:49) 17,1+ 16,4 

Gerilim Basağrısı (n=50) 14,8 + 10,6 
z:-1,34 p:0,17 

Migren Atak (n:11) 9,64 + 6,07 
P<0,05 Anlamlı 
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Sekil 4. Yaşlara Göre Sedimantasyon Düzeyleri 

 

 

Sekil 5. Aylık Atak Sıklığına Göre Sedimantasyon Düzeyleri 
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Sekil 6. Migren Süresine Göre Sedimantasyon Düzeyleri 

 

Tablo 14. Gruplar Arası Ferritin Düzeyleri 

 Ferritin Ort + SD 

Migren Atak (n=11) 44,7+28,9 
z:-0,86 p:0,38 

Migren Ataklar Arası (n=49) 52,2+55,3 

Auralı Migren (n=16) 36,8+22,0 
z:-0,72 p:0,46 

Aurasız Migren (n=44) 44,2+37,1 

Gerilim Basağrısı (n=50) 60,3+63,9 
z:-1,18 p:0,23 

Aurasız Migren (n=44) 44,2+37,1 

Gerilim Basağrısı (n=50) 60,3+ 63,9 
z:-1,45 p:0,14 

Auralı Migren (n=16) 36,8 +22,0 

Gerilim Basağrısı (n=50) 60,3 + 63,9 
z:-1,55 p:0,11 

Migren Atak (n=11) 32,7+14,2 
P<0,05 Anlamlı 

14,8 14,82 14,25

22,33

0

5

10

15

20

25

gerilim basagrisi migren yıl <5 migren yıl 6-10 migren yıl >10

se
di

m
en

ta
sy

on
 m

m
/s

aa
t



49 
 

 

Sekil 7. Ortalama Ferritin Düzeyleri 

 

 

Şekil 8.Yaşlara Göre Ferritin Düzeyleri 

 

Yaşlara göre migren ve gerilim tipi baş ağrısı karşılaştırıldığında ferritin seviyesi 

18-25 yaş grubunda düşük çıktı. Ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi. 
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Sekil 9. Aylık Atak Sıklığına Göre Ferritin Düzeyleri 

 

İki grup arasında atak sıklığı açısında da ortalama ferritin seviyeleri arasında 

anlamlı fark bulunamamıştır. 

 

 

Sekil 10. Migren Süresine Göre Ferritin Düzeyleri 
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Migren alt yaş grupları gerilim baş ağrısı grubuyla karşılaştırıldığında ferritin 

düzeyleri arasında migren sürelerinde anlamlı fark saptanmamıştır. 

 

Tablo 15. Gruplar Arası Fibrinojen Düzeyleri 

 Fibrinojen Ort+SD 

Auralı Migren (n=16) 337+73,8 
z:-0,47 p:0,63 

Aurasız Migren (n=44) 344+71,5 

Migren Atak (n=11) 316+64,1 
z:-0,86 p:0,38 

Migren Ataklar Arası (n=49) 335+72,7 

Gerilim Baş ağrısı (n=50) 317,6+68,6 
z:-1,63 p:0,10 

Aurasız Migren (n=44) 344+71,5 

Gerilim Baş ağrısı (n=50) 317,6 + 68,6 
z:-0,81 p:0,41 

Auralı Migren (n=16) 337,3+73,8 

Gerilim Baş ağrısı (n=50) 317,6 + 68,6 
z:-1,00 P:0,31 

Migren Atak (n=11) 335,8+53,07 
P<0,05 Anlamlı 

 

 

Şekil 11. Ortalama Fibrinojen Düzeyleri 
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Migren grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında ise gruplar arasında 

fibrinojen düzeyi açısından istatiksel bir fark gözlenmedi. 

Alt grup değerlendirilmesinde auralı ve aurasız migren ve kontrol grublarında 

ortalama fibrinojen düzeyleri yüksek bulunmuş ve istatiksel olarak anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir.(T ablo 15 ) 

Migren atak döneminde de fibrinojen seviyesi düşük olarak tespit edildi. Ancak 

bu istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

 

Tablo 16. Gruplar Arası İL-6 Düzeyleri 

 İL-6 Ort + SD 
Auralı Migren (n=16) 8,08+14,6 

z: -1,71 p:0,08 
Aurasız Migren (n=44) 18,2+32,3 

Migren Atak (n=11) 8,94+12,0 
z:-0,57 p:0,56 

Migren Ataklar Arası (n=49) 22,9+44,7 

Gerilim Basağrısı (n=50) 24,4 + 49,8 
z:-0,17 p:0,85 

Migren Atak (n=11) 12,1+17,1 

Gerilim Basağrısı (n=50) 24,4+49,8 
z:-1,23 p.0,21 

Auralı Migren (n=16) 8,08+14,6 
P<0,05 Anlamlı 



53 
 

 

Şekil 12. Auralı ve Aurasız Migrende IL-6 Düzeyleri 

 

Migren alt grubları gerilim tipi Baş ağrısıyla İL-6 düzeyi açısından 

karşılaştırıldığında grublar arasında istatistiksel bir fark gözlenmedi. İL-6 düzeyi 

Aurasız migren de, auralı migrene göre daha yüksek bulundu. Bu fark istatiksel olarak 

anlamlı değildi.(Şekil  12 ) 
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Şekil 13.Migrende Atak ve Ataklararası Dönemlerde IL-6 Düzeyleri 

 

Migrende ataklar arasında İL-6 düzeyleri atak dönemine göre daha yüksek çıktı. 

(Şekil 13) Ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi. (p>0.05) 
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5. TARTIŞMA 

 
Migren uzun zamandan beri etiyopatogenezi tam olarak belirlenememiş, 

ataklarla seyreden, çok yaygın görülen nörolojik bir hastalık olarak gündemdeki yerini 

korumaktadır. Migren, kortikal yayılım gösteren depresyon, nörojenik inflamasyom ve 

kranial vasküler kontraktil disfonksiyon mekanizmalarının rol oynadığı nörovasküler bir 

bozukluk olarak kabul edilmektedir.(145) 

Migren patogenezine yönelik yapılan incelemeler, baş ağrısının temel 

mekanizmalarının aydınlatılmasına ve trigeminovasküler sistem ile ağrıya eşlik eden 

periferik mekanizmaların tanımlanmasına yol açmıştır. Migren baş ağrısı, genetik 

yatkınlığı olan kişilerde endojen ve/veya eksojen faktörlerle tetiklenen nöro-vasküler 

olaylar zinciri sonucu ortaya çıkmaktadır. (146) 

Ağrı oluşmasında immün sistem önemli bir rol oynar. TNF-α, IL-1, IL-6, NGF 

ve prostaglandin E2’nin ağrı oluşumu mekanizmasında etkileri vardır. Bu inflamatuvar 

maddelerin ağrı ve hiperaljezi oluşturdukları çalışmalarda gösterilmiştir. 

Proinflamatuvar sitokinlerin (IL-1β, TNF-α) ve antiinflamatuvar sitokinlerin (IL-2, IL-

4, IL-10, IL-13) trigeminal sinir sensitizasyonunda ve ağrı eşiğinin düzenlenmesinde 

önemli rollere sahip oldukları bildirilmiştir. (13) 

Sitokinlerin, NI’da migren ağrısının başlamasında muhtemel ağrı mediatörleri 

olarak rol aldıkları düşünülmektedir. (79) 

Beyindeki sitokin akışı çeşitli nörotransmitter ve nöropeptidlerin sentezine ve 

salınımına yol açmaktadır. (147) 

Aynı zamanda sitokinler, meningeal kan damarlarındaki steril inflamasyonu 

indükleyerek migren atağına katkıda bulunurlar.(148) 

Sitokinler kan-beyin bariyerini çeşitli mekanizmalarla geçerek MSS üzerinde 

değişik etkiler göstermektedir. Sitokinlerin baş ağrısını tetiklediği çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir. (149- 150) 

Özellikle interlökinler, kemokin ve adezyon moleküllerinin atak esnasında artışı 

vazodilatasyon, plazma protein ekstravazasyonu ve nörojenik inflamasyon oluşumu ile 

korelasyon göstermektedir. (151-) 
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Munno ve ark. yaptıkları çalışmada, antijen sunan hücrelerce IL–10 

ekspresyonunun, IL–4 ve IL-5’i içeren allerjik inflamasyonla bağlantılı sitokinler gibi, 

IL–1, IL–6, TNF-G benzeri nonspesifik proinflamatuar sitokinlerin sentezini inhibe 

etme yeteneği vasıtasıyla inflamasyonu hafifletici bir rol oynayabileceğini 

bildirmişlerdir. (152) 

Sarchielli ve ark. aurasız migren hastalarında, atağın ilk saatlerinde internal 

juguler kanda IL–6 düzeyinde artış olduğunu bildirdiler. (153) 

Gergont ve ark. migrenli çocuklarda migren atağının ilk saatinde yüksek IL–6 

düzeyleri olduğunu göstermişlerdir. (154) 

IL–6; monosit-makrofaj serisinden salınan bir sitokindir ve periferal akut faz 

cevabında bir mediyatör olarak rol oynar.(155) 

IL–6 da, TNF-G gibi ateşi indükler ve her ikisinin de baş ağrısı fazı esnasında 

azaldığı düşünülmektedir.(80) 

Bu da atak esnasındaki vücut ısısındaki düşmeyi açıklamaktadır. Ayrıca 

başagrısı fazının karakteristiği olan vazodilatasyon, atak esnasındaki vücut ısısındaki 

düşmeye katkıda bulunmaktadır. (80) 

Fidan ve ark. ise serum IL–6 düzeylerinin migrenli hastalarda ataklar ve ataklar 

arası dönemlerde sağlıklı kontrollere nazaran anlamlı derecede yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir. (82) 

Mueller ve ark. 2001 yılında yayınladıkları makalede sitokinlerin migrenli 

hastalarda meningeal kan damarlarında steril vasküler inflamasyonlara neden 

olabileceğini yazmışlardır(.148) 

Moskowitz ve arkadaşları yaptıkları deneylerle migren ağrısına steril nörojenik 

inflamasyonların yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada ratlarda trigeminal 

ganglionun elektriksel stimülasyonla uyarılmasıyla nörojenik plazma protein 

ekstravazasyonu oluştuğunu tespit etmişlerdir. (156) 

Sitokinlerin meningeal ekspresyonunun nedeni periferal bir inflamasyonun lökal 

etkisine bağlı olabilir. Quan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (1998) 

lipopolisakkaritlerin periferden salınımları sonucu (ratlara intraperitoneal yolla 2,5 

mg/kg lipopolisakkarit enjeksiyonu yapmışlardır) sitokin salınımlarının indüklenmesi ve 
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oluşan bu sitokinlerin de KBB’ni geçerek immün sinyallerin beyin parankimine 

gönderilmesini sağladığını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada beyin parankiminde glial 

hücrelerde interlökin-1beta messenger RNA varlığı tespit edilmiştir. (157) 

Perini ve ark. (2005) yaptığı çalışmada migrende sitokinlerin rollerini anlamak 

amacıyla migrenlilerde atak ve ataklar arası dönemde plazmada proinflamatuvar (IL-1β, 

TNF-α) ve antiinflamatuvar sitokinler (IL-2, IL-4, IL-10, IL-13,IL-6) için ayrı ayrı 

paneller oluşturmak suretiyle ölçümler yapılmıştır. Auralı ve aurasız migrenli hastalar 

arasında farklı sonuçlar bulmuşlardır. Ancak IL-6 düzeyinde, auralı ve aurasız olgular 

arasında fark bulunamamıştır. (13) 

Biz yapmış olduğumuz bu çalışmada aurasız migrenli hastalarda İL-6 düzeyini 

kontrol grubundan düşük, auralı migren grubundan yüksek bulduk. Ancak bulunan 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık içermiyordu. (13) 

Emple ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada IL-6 seviyesinde atak ve ataklar arası 

evrelerde anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Ancak bizim çalışmamızda ataktaki migren 

hastalarında, ataklar arası ve kontrol grubuna göre IL-6 düzeyi daha düşük tesbit edildi. 

Yazarlar, çalışmalar arasındaki tutarsız sonuçların hasta seçimi ve farklı zamanlarda kan 

alma, yetersiz vaka sayısından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Araştırmacılara 

göre deneklerin sayısı, kan örnekleme şekli, eşlik eden subklinik inflamatuvar 

hastalıklar ve analiz edilen bu moleküllerin önemli kişisel değişkenliği farklı sonuçların 

alınmasına neden olabilir. (13) 

Bizim yaptığımız çalışmada, IL-6 seviyeleri ataklar arası evrede tüm 

migrenlilerde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında önemli  fark gözlenmedi .Emple ve 

arkadaşları (2003) yaptığı çalışmada, ataklar arası dönemde serum IL- 6 ve TNF-α 

düzeylerini incelemişler. Migrenli hastalar ve sağlıklı kontrol grupları arasında anlamlı 

bir fark bulamamışlar. Bu da bizim çalışmamızı destekliyor.Aynı araştırmacılar 

IL-6 seviyelerini ise ataklar arası dönemde sağlıklı kontrol grubuna oranla yüksek 

bulmuşlar. Ancak atak evresinde daha yüksek sonuçlar elde etmişlerdir. Bizim 

çalışmamızda ise ataklar arası dönemde migrenli hastalarda İL-6 düzeyi kontrol grubu 

ile hemen hemen aynı bulundu, ataktaki migrenlilerde ise düşük bulundu.Ancak bu 

istatiksel olarak anlamlı kabul değildi. Atak ve ataklar arası dönemdeki migrenli 

hastalarda yapılan farklı çalışmalarda birbirini desteklemeyen sonuçlar alınmıştır. (83) 
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IL-6 ‘ nın  atak ve ataklar arası dönemde anlamlı yüksek olduğunu gösteren 

yayınlar tespit edilmişti.r (7,8,16).Biz yaptığımız çalışmada ise yine atak ve ataklaraarsı 

evrede farklı sonuçlar elde ettik. Kontrol grubundaki bu İL-6 düzeyindeki kısmı 

yükseklik yetersiz hasta seçimi, kontrollerin geniş dağılımlarından kayanaklanabilir. 

Çalışmalar arasında bu derece farklılık olması sitokinlerin hormonal faktörlerden 

etkilenmelerinden ya da sitokin salınımlarının diürnal ritm göstermesiyle ilgili olabilir. 

Örnek alım zamanı, geçirilmekte olan subklinik bir enfeksiyon, fiziksel egzersiz 

farklılıkların nedenleri olabilir. Stres faktörü de sitokin salınımlarını etkiliyebilir. Stres 

ve glukokortikoidlerin immün sistemi baskıladığı ve enfeksiyonlara karşı hassasiyeti 

arttırdığı bilinmektedir.(121) 

Çalışmamızda ataklar arası dönemde  IL-6 serum düzeylerini yüksek bulduk., 

auralı ve aurasız migrenliler arasında İL-6 düzeyini auralı hastalarda düşük bulduk, 

kontrol grubunda ise yüksek bulduk. Ancak bu sonuçlar  istatistiksel olarak anlamlı 

değildi. 

IL-6, bizim yaptığımız çalışmada migrenli hastalarda kontrol grubuna göre 

düşük bulundu. Ancak bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Örnek 

toplama zamanı stres oluşturan faktörlerin varlığı açısından önemli olabilir. Ayrıca 

östrojenlerin immün yanıtı arttırdığı, androjenlerin immün yanıtı azalttığı ileri 

sürülmüştür. (158) 

Kadınlarda migren prevalansının yüksek olmasında cinsiyet hormonları etkili 

olabilir.(159) 

Şu ana kadar yapılan çalışmaların çoğu, migren baş ağrısının atak dönemine 

özgü olmuştur. 

Tüm çalışmalar migrenli hastalarda baş ağrısı dönemine özgü, spesifik 

çalışmalar olup hepsinde immünolojik paramatrelerde değişiklikler bulunmuştur.(160, 

148,156) 

Migrenli hastalarda yapılan sitokin çalışmalarında çalışma grupları arasında 

farklı sonuçlar çıkmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda ortak kanı, migren 

fizyopatolojisinde “immünolojik değişiklikler”in etkisi olabileceği şeklindedir. Ancak 

bu konuda yapılan çalışmalar arasında da çelişen sonuçlar çıkmıştır. Migren 
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presipitasyonunda immün sistemin rolü atopik hastalıklar ve migren arasındaki bağlantı 

nedeniyle tartışma konusudur. Son yıllarda, Helikobakter pilori eradikasyonu 

sonrasında migren ataklarının azaldığının gösterilmesi, migren presipitasyonunda 

enfeksiyonların olası rolünün tartışılmasına yol açmıştır.(161) 

Sitokinler kısa yarılanma ömürleri ve serum klirenslerinin çok hızlı olması 

nedeniyle çok iyi koşullarda ve çok hızlı bir şekilde analiz edilmelidir. Bu kısa 

yarılanma ömürleri ve serumdan hızlı klirensleri nedeniyle serum sitokin seviyeleri 

SSS’deki değişiklikleri birebir göstermeyebilir (19). 

Sarchielli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, migrenli hastalara santral venöz 

katater (juguler ven) takılarak; atak öncesi, atak başlangıcından itibaren 30. dakikada, 1, 

2, 4, 6. saatlerde ve atak sona erdikten 2 saat sonra seri örneklerle analizler yapılmıştır. 

Bu çalışmalarda alınan sonuçlarda dönemsel olarak geçici artışlar izlenmiştir (IL-6 ve 

TNF-α’da). Her ikisi de 1. saatte pik yapmış, sonra yavaş yavaş bazal seviyeye 

düşmüştür. Aynı şekilde IL-1’de de geçici düşüşler olmuştur.(153) 

Burdan şu sonucu çıkarabiliriz, migren patogenezini incelemek üzere migrenin 

farklı kompleks ve değişik dönemlerinde kan alınmasının, çoğu araştırmacı tarafından 

farklı sonuçlar elde edilmesine yol açmış olabilir. Çünkü migrenin atak dönemleri 

kişiden kişiye farklılık gösterir ve atak süreleri de kişiden kişiye değişir. 

Sitokin analizlerinin bireyler arasında farklılık göstermesi çalışmalarının 

sonuçlarını etkilemiştir. Sitokinlerin migrenli hastalarda çok önemli katkılarının olduğu 

ileri sürülmüş olmasına karşın bizim yaptığımız çalışmada ataklar arasında IL-6 

yüksekliği, atak esnasında da düşmesi çokta anlamlı bulunmadı. Bu da sitokinlerin 

migrende çokta önemli rollerinin olmadığını desteklemektedir.. Öyle ki migren 

kliniğinde kişiden kişiye farklılıklar görülmesinin yanında atak dönemlerinde dahi 

birbirlerinden farklı olan sonuçlar dikkat çekmektedir. 

Migrenle birlikte görülen inflamatuvar durumlar artmış vasküler risk ile 

beraberdir. Bu durum migren hastalığına duyarlılığı arttırabilir. Ayrıca vasküler 

hastalıkların beraber görülmesi gözlenebilir .(86) 

Migren atakları, serebral ve ekstraserebral kan damarlarının nörovasküler 

inflamasyonlarıyla ilişkili bulunmuştur. Tekrarlayan steril vasküler inflamasyonların 
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kranial kan damarlarında endotelyal hasara neden olduğu ileri sürülmüştür. Bu durumu 

trombozisin izlediği rapor edilmiştir.(15,13) 

Migrende sistemik faktörlerin etkili olduğunu ileri süren araştırmacılar buna 

kanıt olarak atak ve ataklar arası dönemde görülen sistemik ve kranial bazı 

değişiklikleri örnek göstermektedirler. Migrende bazı işaretler primer serebral bir 

fenomenden çok sistemik vasküler anormalliklerin lökal görünümünü işaret etmektedir. 

Vasküler yapılarda vazokonstüksiyon tespit edilmiştir. Periferik damarların çapları 

artmış olmakla birlikte endotelde meydana gelen hasardan dolayı genişleme 

kapasitelerinde azalma bulunmuştur.. (162,163) 

Migren patofizyolojisinde sistemik faktörlerin etkisinin olduğu yönünde fikirler 

ileri sürülmüştür. Bu sistemik bozukluklar beyin hücrelerini ve kranial arterleri etkiliyor 

olabilir. Araştırmacılar; artmış sistemik inflamasyon olasılığı, hiperkoagülabiliteye 

artmış eğilim, anormal periferik vasküler kontraktil fonksiyon varlığı ve endotelyal 

progenitör hücrelerin artışı gibi bulgulardan yola çıkarak migrende sistemik faktörlerin 

etkisi olduğunu ileri sürmektedirler.(15,148,164) 

Yapılan çalışmalarda migrende inflamasyonun rolü desteklenmiştir. Migren 

hastalarında serebral ve ekstraserebral damarlardaki steril inflamasyonların oluşmasında 

CRP bir risk faktörü olabilir. Populasyon bazlı çalışmalarda artmış koroner hastalık 

riski ön plana çıkmıştır. Bu nedenle migrenli hastalarda CRP, artmış koroner hastalık 

riskini belirlemede kullanılabilir. (84). 

CRP sistemik inflamatuar yanıtın duyarlı bir belirteci ve iskemik 

serebrovaskuler hastalıkları da içeren kardiyo vasküler morbidite için bağımsız bir risk 

faktörüdür. (165) 

Migren patogenezi ile ilişkilendirilmiş olan lökal inflamatuar reaksiyon 

meningeal damarların nörojenik inflamasyonudur. Nörojenik inflamasyon sonucu, 

vazodilatasyon ve plazma protein ekstravazasyonunu meydana gelir ve CGRP, P 

maddesi gibi nöropeptidler, trigeminal afferent sinirlerden salınmasına neden olur. (151) 

Serum CRP seviyesinin iskemik inme ve Koroner Kalp Hastalıkları için 

inflamatuvar bir risk faktörü olarak kullanımı onaylanmıştır.(166) 
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Vanmolkot ve arkadaşları nın (2007) de yaptıkları çalışmada, ataklar arası 

dönemdeki migrenli hastalarda, kontrol grubuna göre CRP yüksekliği tespit etmişlerdir. 

Ancak bu artış aurasız migrenlilerde ön plana çıkmıştır. Auralı migrenlilerde anlamlı bir 

artış tespit edilmemiştir. (24)Bizim çalışmamızda ise ataklararası migrenlı hastalarda 

CRP düzeyleri kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur. 

Welch ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptıkları retrospektif bir çalışmada 

migrenli hastaların %43’ünde CRP artışı (serum değeri 3mg/L üzerinde olan hastalar) 

olduğunu göstermişlerdir. Aurasız migrenlilerde artış daha fazla bulunmuştur. Ancak bu 

çalışma retrospektif olduğu için kontrolü sınırlı olabilen bir çalışmadır. Vakalar farklı 

tanıları olan hastalardan rastgele seçilmişlerdir. CRP değerlerinin yüksek olduğu 

hastaların %42’sinde (6 aurasız ve 5 auralı migrenli hastada) hipertansiyon, sigara içimi, 

karotit aterom plağı veya hiperlipidemi tespit edilmiş olup bu nedenlerle çalışmadaki 

CRP yüksekliklerinin bir kısmı (%25) sistemik hastalıklara bağlanmıştır. Ayrıca bu 

çalışmayla aurasız migrenlilerdeki CRP artışının nedenini tam olarak açıklamak 

mümkün değildir. (84) 

Bizim çalışmada da auralılarda CRP düzeyi, aurasızlardan yüksek bulundu, 

ancak bu istatiksel olarak anlamlı kabul edilmedi. Yine auralı ve aurasız migrenli 

hastalarda CRP düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulunmuş, yine ataklar arasında, 

atak dönemine göre CRP düzeyleri yüksek bulunmuş, migren aura ve aurasız grubta ise 

kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Migren yaş grubları arasında CRP 

düzeylerinde fark gözlenmedi. Atak sayısı beş den yüksek olanlarda CRP seviyesi 

yüksek çıktı..Beş yıldan daha az süreli migren vakalarında ise CRP düzeyleri düşük 

çıktı. Bu sonuçlar Welch ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma ile uyum 

göstermemektedir. 

Reykjavik çalışması adı verilen Gudmundsson ve arkadaşlarının yaptığı Kohort 

çalışması içerisinde migrenlilerle kontrol çalışması bir arada yapılmıştır. Birbirine yakın 

bölgelerden grublar seçilmiş ve  çalışmaya katılan hastalar farklı klinik özelliklerine 

göre alt gruplara ayrılmıştır. Migrenli hastaları ve kontrol grubunda CRP kontrolü 

yapılmış.. Migrenlilerde kontrol grubuna göre CRP yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın 

özetinde auralı migrenlilerde CRP seviyeleri yüksek bulunmuş; ancak auralı 

migrenlilerde yaşa bağlı bir farklılık bulunmamıştır. Auralı ve aurasız migrenli erkek 
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hastalarda CRP düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aurasız migrenli 

kadınlarda sınırda yüksek CRP düzeyleri tespit edilmiş. Bu çalışmanın özetinde auralı 

migrenlilerde KVH riski artmış olarak tespit edilmiştir. Ancak tüm migrenlilerde genel 

olarak CRP artışı olmasına rağmen inme riski açısından kontrol grubu ile migrenliler 

arasında bir fark bulunamamıştır. (167) 

Bu çalışma sonuçları migrende inflamasyonun gösterilmesi açısından önemli 

olabilir. Ancak artmış risklere rağmen migrenle sistemik vasküler hastalıklar arasında 

tam olarak bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmacıların bir kısmına göre bu iki hastalık 

tesadüfî olarak birliktedir veya bir neden (genetik özellik veya başka bir neden) iki 

hastalığa da neden oluyor olabilir. (15)Bizim, migrende enflemasyonun bağlantısısnı 

gösterme adına CRP ile yaptığımız çalışmada ise enflemasyonla migrenin tam bir 

ilişkisini destekleyecek sonuçlar elde edemedik.. Bu durum hasta ve kontrol sayılarının 

yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca tekrarlayan ölçümlerde CRP 

farklılıklar oluşturabilir. Migren patogenezinde inflematuar mekanizmaların etkisini 

destekleme adına CRP ile yapılan literatür çalışmalarının daha da artırılması ve çok 

sayıda, farklı zamanlarda örneklendirme yapılması ve CRP’nın diğer sistemik 

hastalıklarla olan ilişkisinden dolayı hasta seçiminde titizlik gösterilmesi lazımdır. 

Ferritin depo demirini indirekt olarak gösterir. İhtiyaç halinde hızla solübl olan 

ferritin sağlıklı görünen kişilerde “latent demir eksikliğini” gösterebilir, toplum 

çalışmalarında demir depolarının araştırılmasında ve demir eksikliği anemisinde tanı 

amacıyla kullanılabilmektedir. Ferritin düzeyinin demir eksikliği dışında enfeksiyöz, 

enflamatuar ve karaciğer hastalıklarında da yükselmesi tanıyı zorlaştırır. (168) 

Welch ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada migren ve kronik günlük baş agrılı 

hastaların periakuaduktal gri maddelerinde (PGM) yüksek demir düzeyleri saptanmısş 

ancak ferritin seviyeleri ölçülmemiştir. Migren atakları sırasında beyin sapı yapılarının 

tekrarlayan hiperoksi epizodlarının bu bölgede demirin katalizledigi serbest radikal 

hasarı için risk oluşturduğu düşünülmektedir. Epizodik migrenli hastalarda persistan 

PGM disfonksiyonu ağrı duyarlılığının artışında rol oynayabileceği düşünülmektedir. 

(169) 

Migren ve hemotolojik prametrelerle ilişkili konulu yapılan başka bir  çalısmada 

ise, Ağrı sıklığının artışı ile tek başına ferritin yüksekliği ve demir bağlama kapatisinde 
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(DEBK ) de azalmanın, migren ataklarında demirin santral mekanizmalarla ağrı eşiğini 

düşürmesine ek olarak inflamatuar yanıt, akut faz reaksiyonu gibi kaskadlarla ilişkileri 

olabileceğini de düşündürmektedir.Yine bu  çalışmada , migren baş ağrısı hastalarında 

ferritin düzeyi düşük bulunmuş, atak sayısı ve migren süresi, arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır..Gerilim baş ağrılı hastalarda ise ferritin düzeyi migrene göre yüksek 

bulunmuştur. (170 ) 

Bu durum dolaylı olarak migren hastalarında vücutta demir birikiminin farklı 

mekanizmalarla (NO, inflamatuar mediatörler, nörotransmiterler.) ağrı eşiğini azaltarak 

baş ağrısı sıklığını arttırabileceğini akla getirmektedir. Diğer yandan baş ağrılarını 

tetikleyen, faktörlerin hematolojik parametreler üzerine etkileri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bu konuda yakın zamanda Admont ve arkadaşlarının yaptığı çalısmada Hb 

seviyesinin 11,5 g/dl değerinin altında olan olgularda, baş ağrısı sıklığının azaldığı 

saptanmıştır. İlginç olarak ferritin seviyesi ile baş ağrısı prevalansı arasında herhangi bir 

ilişki saptanmamıştır (171). Bizim çalısmamızda migren süresi ve atak sayısıyla, ferritin 

düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Gerilim grubunda ise migren grubuna göre 

daha yüksek ferritin düzeyleri tespit edildi.Ataklardaki hastalarda, auralılarda, bayan 

hastalarda, 5 yıldan uzun süren migrenlilerde ferritin düzeyleri düşük çıktı, ancak bu 

istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Plazma fibrinojeni , oluşan inflamatuvar yanıtın büyüklüğüne bağlı olarak artar. 

Trombosit yüzeyindeki glikoprotein yapısındaki reseptorlerin aktivasyonu fibrinojen ile 

trombositler arasında köprü oluşturulmasına neden olur. (106,107) 

Bir çalışmada 17 aurasız migren hastasının, fibrinojen duzeylerinin 11 kisilik 

kontrol grubuna göre hafif derecede düşük olduğu saptanmıştır.(172) 

Başka bir kesitsel calısmada da fibrinojen düzeyleri düşük saptanmış fakat bu 

düşüklük anlamlı bulunmamıştır. Laküner iskemisi olan genç kadın hastaların 

bulunduğu başka bir çalışmada fibrinojen düzeyleri hafif yüksek bulunmuş fakat anlam 

ifade etmemiştir.. (172,173) Başka bir  çalısmada  ise   atak döneminde  ,aura da, 25-34 

yaş grubunda ve hastalık süreci on yıldan uzun süren migrenli hastalarda fibrinojen 

düzeyi kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. (174 )  Bizim çalışmamızda da aurasız 
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migren döneminde, ataklar arasında ve 46-55 yaş grubunda ve 5 yıldan kısa süreli 

migrenli hastalarda fibrinojen düzeyini yüksek bulduk. 

Eritrosit sedimantasyon hızı, AFP’lerini indirekt olarak belirlerken, büyük 

oranda plazma fibrinojen düzeylerini yansıtmaktadır. 

ESH yaşa bağlı olarak yükselirken, CRP düzeyleri, hastadaki değişikleri hızla 

yansıtmakta ve yaşa bağlı değişim göstermemektedir.(93,99) 

ESH aslında akut faz proteinlerinin konsantrasyonlarındaki yükselmeyi dolaylı 

olarak gösterir. ESH akut faz cevabını değerlendirmede yaygın olarak kullanılan bir 

testtir. Fibrinojen artışına bağlı olarak eritrositlerin çökme hızı artar. Bizim 

çalışmamızda aurasız migren de, ataklar arasında, aylık atak sayısı 5’den küçük 

olanlarda, migren süresi 10 yıldan uzun sürenlerde sedimentasyon yüksek bulundu. 

Ancak istatiksel olarak bu grublar arasındaki ilişki anlamlı değildi. 
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6. SONUÇ 

 
Sonuç olarak biz bu çalışmamızda migren patogenezinde enflematuar 

mekanizmalar açıklamak için CRP, Ferritin, Fibrinojen, Sedimentasyon ve İL-6 

düzeyleri ile migren arasında birebir bağlantı ve ilişki bulamadık .Migren ve akut faz 

reaktanları ile ilgili Literatürler de bu konuda yetersizdi. Çalışmamızın kesitsel bir 

çalısma olması nedeniyle, aynı hastada hem atak hem de ataklar arası dönemde kan 

alınamamıştır. Hasta sayısının yetersiz olması ve akut faz reaktanlarının birçok sistemik 

hastalıklardan etkilenmesi sonuçlarımızı etkilemiş olabilir. Gelecek de daha geniş 

kapsamlı ve titiz çalışmaların yapılması lazımdır. Çalışmaların ağrının evresine göre 

seçilmesine de dikkat edilmelidir. Buda bize tedavide ağrının evresine göre nasıl bir 

seçim yapamamamız gerektiği konusunda yol gösterici olabilir. Migren patogenezinde 

enflematuar mekanizmanın açıklanması gelecekte migren tedavisinde antienflematuar 

ilaç seçiminde de bize yol gösterici olacaktır. 
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