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ABS TRACT

Migraine is a serious health problem which impair quality of life. It is the second 
most common primary headache that affects approximately more than %10 people 
in general population. Migraine pathophysiology is still unclear.  Increasing results 
of studies suggest to migraine pathophysiology is related with primary neuronal 
mechanisms. Migraine pain starts in which region of brain and what brain regions 
are activated in different stages is unenlightened. There is evidences that growing 
number of studies which using new imaging techniques as positron emission 
tomography (PET) and functional magnetic resonans imaging (fMRI) show that 
migraine and cluster headaches are related with neuronal structures and vasodila-
tation. There are four phases to a migraine. The prodrome phase, aura, the attack, 
and the postdrome phase. Some datas obtained from last ten years indicate that 
cortical excitability has increased in interictal phase too. For many years, studies 
in rodents show trgimenial nerve is activated and it leads to vasodilatation and 
neurogenic inflammation in the headache phase. Although the majority of patients 
encountered in clinical practice are migraine without aura or chronic migraine, 
experimental studies of the migraine pathophysiology are focusing on the aura 
model which is used cortical spreading depression. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 
2013; 50 Supplement 1: 1-7)
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ÖZET 

Migren, yaşam kalitesini bozan ciddi bir sağlık problemidir. Primer baş ağrılarında 
ikinci sıklıkta görülen migren, genel populasyonun yaklaşık %10’undan fazlasını 
etkilemektedir. Migren patogenezi hala belirsizliğini korumaktadır. Giderek artan 
çalışma sonuçları migren patofizyolojisinin primer nöronal mekanizmalarla ilgili 
olduğunu düşündürmektedir. Migren ağrısının hangi beyin bölgesinden başladığı 
ve farklı migren evrelerinde hangi beyin bölgelerinin aktif olduğu aydınlatılamamış 
bir konudur. Pozitron emisyon tomografi (PET) ve fonksiyonel manyetik rezonans 
(fMR) gibi yeni görüntüleme yöntemleriyle birlikte migren ve küme baş ağrılarının 
nöronal yapılarla ilgili olduğunu ve damar dilatasyonu ile ilgisini gösteren artan 
sayıda kanıtlar bulunmaktadır. Migren kliniği prodrom, aura, baş ağrısı ve 
postrom dediğimiz 4 ayrı evreden oluşmaktadır. Son on yılda elde edilen bazı 
veriler interiktal dönemde de beyin aktivitesinin uyarılabilirlik yönünde arttığına 
işaret etmektedir. Uzun yıllardır kemirgenlerde yapılan çalışmalar ise baş ağrısı 
evresinde trigeminal sinirin aktive olduğunu ve buna ikincil damarlarda genişleme 
ve nörojenik inflamasyon olduğunu  göstermiştir. Klinik pratikte karşılaşılan hast-
aların büyük çoğunluğu aurasız migren, kronik migren hastaları olmakla beraber 
patofizyolojiye ait deneysel çalışmalar aura modeli olarak kullanılan kortikal 
yayılan depresyon üzerine odaklanarak gitmektedir. (Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 
50 Özel Sayı 1: 1-7)
Anah tar ke li me ler:  Migren, aura, kortikal yayılan depresyon, kortikal eksitabilite, 
trigeminovasküler sistem
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Giriş

Migren, primer baş ağrılarında ikinci sıklıkta görülen genel 
populasyonun yaklaşık %10’undan fazlasını etkileyen yaşam 
kalitesini bozan ciddi bir sağlık problemidir (1). Türkiye’de yaşam 
boyu migren prevalansının %16 olduğu, erkeklerde %10,9, 
kadınlarda ise bu oranın %21,8 olduğu bulunmuştur (2). Migren 
patogenezi hala belirsizliğini korumaktadır. Giderek artan çalışma 
sonuçları migren patofizyolojisinin primer nöronal mekanizmalarla 
ilgili olduğunu düşündürmektedir.

Pozitron emisyon tomografi (PET) ve fonksiyonel manyetik 
rezonans (fMRI) gibi yeni görüntüleme yöntemlerinden önce primer 
başağrılarının yapısal kaynaklı olmadığını göstermek imkansızdı. Bu 

yöntemlerle birlikte migren ve küme baş ağrılarının nöronal yapılarla 
ilgili olduğunu ve damar dilatasyonu ile ilgisini gösteren artan sayıda 
kanıtlar bulunmaktadır.

Migren ağrısının nasıl ve hangi beyin bölgesinden başladığı 
ve farklı migren evrelerinde hangi beyin bölgelerinin aktif olduğu 
aydınlatılamamış bir konudur.  Migren kliniği prodrom, aura, baş 
ağrısı ve postrom dediğimiz 4 ayrı evreden oluşmaktadır ve son on 
yılda elde edilen bazı veriler interiktal dönemde de beyin aktivitesinin 
uyarılabilirlik yönünde arttığına işaret etmektedir. Ayrıca aura 
evresinin ağrıyı başlatıcı etkisi de tartışmalıdır ve ayrıntılı yapılan 
çalışmalar aura sırasında çoğu hastanın baş ağrısının mevcut 
olduğunu göstermektedir. 
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Prodrom döneminde, beyinsapı çekirdekleri ve limbik sistemle 
ilişkili semptomlar ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla görsel, duyusal, ve 
motor geçici nörolojik defisitin görüldüğü aura evresinin beyin 
kabuğundan kaynaklandığı kabul görmektedir. Uzun yıllardır 
kemirgenlerde yapılan çalışmalar ise baş ağrısı evresinde trigeminal 
sinirin aktive olduğunu ve buna ikincil damarlarda genişleme ve 
nörojenik inflamasyon olduğunu göstermiştir. İnsan çalışmalarında 
ise bu öne sürülen hipotezler kanıtlanamamıştır. Patofizyolojide 
özellikle üzerinde çalışmaların yoğun olduğu ve tartışmalı konuların 
sürdüğü aura, kortikal yayılan depresyon ve beyinsapı yapılarının 
üzerinde durulacaktır. Klinik pratikte karşılaşılan hastaların büyük 
çoğunluğu aurasız migren, kronik migren hastaları olmakla beraber 
patofizyolojiye ait deneysel çalışmalar aura modeli olarak kullanılan 
kortikal yayılan depresyon üzerine odaklanarak gitmektedir. 

Migren Aurası

Aura, migrenlerinin %20’sinde gözlenen, baş ağrısı öncesinde 
görülen geçici bir nörolojik defisittir. En sık olarak, görsel 
halusinasyon gibi, görsel aura görülmekle birlikte, duyusal veya 
motor auralar da görülebilir (3). Görsel aura semptomları serebral 
korteks  boyunca yayılır ve tipik olarak negatif semptomları (skotom) 
takiben pozitif fenomen ile (sintilasyonlar) ortaya çıkar. 

Migrende vasküler teorinin öncüsü, Harold G. Wolff, aura 
semptomlarının serebral vasokonstrüksiyon, baş ağrısının ise 
vazodilatasyonla ilgili olduğunu belirtmiştir (4).

Lashley, 1941’de görsel auranın kaynağının karşı oksipital 
korteks olduğunu göstermiştir ve semptomların 3 ile 5 mm/dk 
hızla yayıldığını hesaplamıştır (5). Bu fenomen, Leao’nun serebral 
korteksteki depresyon dalgaları ile bağlantılıdır (6, 7). Leao’nun 
ortaya sürdüğü yayılan kortikal depresyon fenomeni ile ilgili 
olduğunu savunarak migrende nöronal teoriyi ortaya çıkarmıştır.

fMRI çalışmalarında migrende görsel aura semptomlarının 
oksipital korteksteki kan akımı değişikliği ile ilgili olduğu 
gösterilmiştir (8,9). fMRI tekniği ile, görsel  uyarı ile oksipital korteks 
aktivasyonu gözlenmiştir. Cao ve ark., 1999’daki çalışmalarında, 
deneklerin %50’sinde migreni görsel olarak tetiklemiş ve atağın 
erken dönemindeki olayları ilk olarak değerlendirmişlerdir 
(10). 6 normal kontrolden hiçbirinde baş ağrısı gelişmemiştir 
ve görsel aktivasyonda normal BOLD sinyalleri elde edilmiştir. 
6 auralı migren ve 2 aurasız migren hastasında görsel uyarı ile 
tetiklenen baş ağrısı görülmüştür ve 2’sinde görsel değişiklikler 
eşlik etmiştir. Baş ağrısı öncesinde, oksipital kortkeste 3-6 mm/dk 
aralığında devamlı olarak ilerleyen beyin aktivitesinde süpresyon 
izlenmiştir.  Bu nöronal süpresyona doku hiperoksijenizasyonunu 
ve vazodilatasyonunu işaret eden intensite artışı eşlik etmiştir. 
Hadjikhani ve arkadaşlarının (9) 2001’deki çalışmasında, spontan 
auralı migrende de, Cao ve arkadaşlarının (10) çalışmasındaki gibi 
fMRI görüntülemesinde aynı değişikliklerin olduğu gösterilmiştir.
Hadjikhani ve arkadaşlarının fMRI çalışmasında, fokal oligemiyi 
takiben hiperemi olduğunu ve vasküler bölgelerden bağımsız 
şekilde öne doğru yayıldığı gösterilmiştir. Kan akımının bozulması ve 
öne doğru yayılması, aura semptomlarının ve oksipital korteksteki 
retinotopik organizasyonundaki periferal hareketiyle örtüşmektedir 

(9). Bu doku hiperoksijenizasyonunu işaret eden intesite artışı benzer 
olarak deneysel kortikal yayılan depresyonda da gösterilmiştir (11). 
Tek vaka olmasına rağmen, Woods ve arkadaşları, aurasız migren 
atağında da PET’te de aynı yayılan olaylar olduğunu  göstermiştir 
(12). Bu yayılan olaylar, görsel değişiklik olsun ya da olmasın görsel 
olarak tetiklenen baş ağrısına eşlik etmiştir. Migrendeki kortikal 
yayılan depresyon mekanizması bu çalışmalar ile doğrulanmıştır ve 
migren aurasındaki iskemiyi net olarak desteklememektedir. 

Başka bir perfüzyon ağırlıklı görüntüleme (PWI) çalışmasında, 
19 auralı migren hastasında 28 atak görüntülenmiştir (13). Görsel 
defekti olan auralı migrenlilerde, kontralateral oksipital kortekste 
kan akımının rölatif olarak azaldığı ama oksipital korteks dışında 
diğer beyin bölgelerinde değişiklik olmadığı gösterilmiştir. Aurasız 
migrenlilerde kan akımında değişiklik izlenmemiştir. 

Kortikal Yayılan Depresyon

Kortikal yayılan depresyon (KYD), gri maddedeki nöranal 
glial membranların masif deporalizasyonu ve iyon değişikliği 
durumundaki olağanüstü eksitabilitesi ile ilgili olduğu 
düşünülmektedir (14). Nöronal, glial ve vasküler hücrelerin 
katıldığı yayılan depresyon dalgalarının, görünür şekilde serebral 
korteksi etkilediği gösterilmiştir (15, 16). Beyin parankiminde 
olan depolarizasyon, potasyum, hidrojen, nitrik oksit, glutamat ve 
araşidonik asid metabolitleri gibi vazoaktif ve nosiseptif iyonların 
salınmasına neden olmaktadır (17, 18). 

Kortikal yayılan depresyonu takiben 20 dakika içinde kortikal 
yayılan depresyonun indüklediği nöronal ateşleme pike ulaşır. 
Ayrıca, KYD’nin, pia-glial bariyerde ve serebral kortekste matriks 
metalloproteniaz 9’un aktivasyonu ve kan beyin bariyerinde ve 
kompartmanel bariyerlerde laminin ve diğer markerlarda azalmaya 
yol açtığı gösterilmiştir (19). Kemirgenlerde KYD sırasında salınan 
HMBP1 gibi nosiseptif moleküllerin de trigeminal sinir aktivasyonuna 
aracılık ettiği gösterilmiştir (19). Sonuç olarak, kemirgenlerde 
yapılan çalışmalar KYD dalgalarının trigeminovasküler lifleri 
tetiklediği ve lateralize ağrıya yol açtığını göstermiştir (15, 20).  Ek 
olarak KYD, meningeal membranda (piamater, araknoidmater ve 
duramater) olan çeşitli hücresel ve vasküler değişikliğe yol açarak 
trigeminovasküler sistemi aktive etmektedir (15).

Migren hastalarında, KYD’nin kompleks vasküler fenomenlere 
katkıda bulunduğunu gösteren fMRI çalışmaları mevcuttur. 
Farelerde, yayılan depresyon ile multifazik vasküler cevabın ilişkisi 
olduğu bulunmuştur. Kortikal yüzeyel damarlarda dilatasyon, 
intrinsik vasküler mekanizmaya bağlı damar boyunca yayılabilir 
(20). Ardından  bölgesel vazodilatasyondan sonra normal 
çapa döndükten sonra  bunu damarların vazokonstrüksiyonu 
izler (20, 21). KYD’ye cevap olarak yüzeyel komponentlerdeki 
vazokonstrüksiyonun varlığı türlere göre ve metodolojik yöntemlere 
göre farklılık gösterebilir. İnsanlarda, auralı migrenlerde hatta 
aurasız migrenlerde, vazokonstrüksiyon ile hipoperfüzyon fMRI 
çalışmaları ile gösterilmiştir (10, 22, 23). İnvivo görüntüleme 
çalışmalarında, kemirgenlerde KYD ile astrositlerin kalsiyum 
dalgalarının vazokonstrüksiyonu başlattığı gösterilmiştir (24).
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Migren ve Kortikal Eksitabilite

Migrende kortikal eksitabilite değişikliklerini gösteren klinik 
elektrofizyolojik çalışmalar mevcuttur. Çok sayıda çalışmada, 
migrenlilerde interiktal dönemde kontrollere göre, kortikal uyarılmış 
potansiyellerin amplitüdünde artış ve habituasyonda azalma 
gösterilmiştir ve iktal dönemde bu farklılıklar ortadan kalkmıştır 
(25). Diğer çalışmalarda, migren hastalarında transkranial 
manyetik stimülasyon (TMS) ile oluşturulan fosfen eşiğinde azalma 
gösterilmiştir (26, 27, 28). Spontan veya görsel olarak tetiklenen 
migren aurasında altta yatan eksitabiliteyi değerlendirmek için 
oksipital kortekse TMS uygulaması migren açısından daha ilişkili 
olabilir (29). Oksipital kortekste TMS uygulanarak fosfenlerin 
oluşumunu değerlendiren bir çalışmada, auralı migrenlilerde fosfen 
oluşum eşiğinin düşük olduğu ve oksipital korteks hipereksitabilitesi 
ile ilişkili olduğu bulunmuştur (30). Migren hastalarında, TMS ile 
indüklenen görsel doğruluk süpresyonunda  azalma gösterilmiştir 
(31). Migren hastalarında sensoryal korteks, repetetif uyarılara 
aşırı reaksiyon verirken, sağlıklı kontrollerde zıt şekilde normal 

habitüasyon izlenmiştir. Migrenlilerde aynı zamanda, bozulmuş 
kortikal inhibitor cevaplar ve göze çarpan şekilde intrakortikal 
fasilitasyon bildirilmiştir (32, 33).

Migrenlilerde TMS kullanılarak motor korteksi araştıran birçok 
araştırma vardır. 3 çalışmada, motor korteks üzerinde çalışılmıştır 
ve 2 çalışmada migrenlilerde artmış eksitabilite bulunmuştur ve 
bu nörofizyolojik bulguların migren mekanizmasında rolünün 
olduğunu düşündürmüştür (34, 35). Auralı ve aurasız migrenlilerin 
kontrollerle karşılaştırıldığı çalışmada, migrende motor eşiğin arttığı 
gösterilmiştir (35). Bu bulgular, migren hastalarında artmış kortikal 
eksitabilite veya azalmış inhibisyonu göstermektedir.

Aynı zamanda, bilinen gerçeğin aksine migrenlilerde kortikal 
eksitabilitenin azaldığı yönünde  çalışmalarda vardır (36). Buradaki 
farklılık, çalışmaların metodolojik farklılıklarından kaynaklanmış 
olabilir. Diğer bir açıklamada, migrenlilerde zaman içinde kortikal 
eksitabilite farklılıklardan kaynaklanabilir. Bu fikirle birlikte, 
ardarda verilen TMS uyarıları ile migren hastalarında kontrollere 
göre fosfen oluşma eşiğinde farklılıklar izlenmiştir (37). Bu da, 
migrenlilerde kortikal eksitabilitede ister azalma ister artma olsun, 

Şekil 1. Migren patofizyolojisinin kısa şeması
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kortikal eksitabilitenin disregülasyonunu akla getirmektedir (36, 38). 
Kortikal eksitabilitede anormal değişiklik, migren hastalarının farklı 
semptomlarını açıklamada rol oynayabilir. 

Kortikal yayılan depresyonun başlaması için, serebral 
korteksteki eksitabilitede değişiklik olması gerekmektedir. Glial 
hücreler de migrende kortikal eksitabilite değişiminde anahtar rol 
oynarlar. Ailesel hemiplejik migren tip 2’de, astrositlerden primer 
eksprese edilen Na+/K+ ATPaz mutasyonun sorumlu olduğunu 
gösteren kanıtlar vardır (39, 40). İn vitro çalışmalarda, bu mutasyonla 
enzim fonksiyonlarının azalması ile ekstrasellüler  potasyumu 
arttırarak eksitabiliteyi arttırdığını düşündürmektedir (40, 41). 
Potasyum, glutamat, NMDA ve NA+/K+ ATPaz inhibitörü ouabain 
gibi kortikal yayılan depresyonu başlatan farmakolojik ajanlarla 
yapılan çalışmalarla da bu görüş desteklenmektedir  (42,43).

Migren ve Beyinsapı

Migren patofizyolojisinde beyinsapının önemli rol oynadığına 
dair kuvvetli bulgular vardır. Bulantı, vertigo ve otonomik semptomlar 
gibi semptomların beyinsapından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

PET taraması ile 10 migren hastasında beyinsapında diğer 
bölgelere göre serebral metabolizmada artış gösterilmiştir (31). 
Ayrıca, medial frontal ve somatosensoryal kortekste olmak üzere 
parietal bölgede serebral metabolizmanın azaldığı gösterilmiştir. 
Bu da, yüksek kortikal merkezlerin normal inhibitor etkisinin 
azaldığını ve kronik migrenlilerde ağrı yolaklarında beyinsapının 
artmış aktivitesini akla getirmektedir. PET’in anatomik lokalizasyon 
eksikliğinden dolayı, aktivasyonun dorsal raphe nükleusta, 
periakuaduktal maddede (PAG) ve lokus sereleusta olduğu 
düşünülmektedir (44). Spontan migren atağında red nükleus ve 
substantia nigranın aktive olduğu tek kişilik vaka sunumu vardır (45). 
Aynı araştırmacılar, görsel olarak tetiklenen migrende de red nükleus 
ve substantia nigranın aktive olduğunu saptamışlardır (46). Red 
nükleus ve substantia nigranın motor kontrolde fonksiyonel rolünün 
olduğu bilinmektedir. Red nükleus, ayrıca ağrı ve nosisepsiyonla da 
ilişkilidir (47). Çok sayıda hayvan çalışmasında, duyusal ve noxius 
stimulasyonda red nükleusun rol aldığı gösterilmiştir. Kapsaisin ile 
indüklenen ağrıda, ipsilateral red nükleus aktivasyonu gösterilmiştir. 
Hala, red nükleusun ağrı yolaklarında veya ağrıya motor cevapta rol 
oynayıp oynamadığı net bilinmemektedir.

fMRI çalışmaları, migren atakları sırasında beyinsapının özellikle 
dorsolateral ponsun aktive olduğunu göstermektedir (48, 49, 50). 
Migren atakları sırasında dorsal pons veya PAG aktivasyonuna 
bağlı olarak, beyinsapı  disfonksiyonunun migren ağrısında 
jeneratör  olarak rol oynadığı düşünülmektedir (51, 52). PAG ve 
rostral ventromedial medulla, lokus seruleus, raphe nükleusu 
gibi diğer nöromodülator yapılar, primer olarak nosisepsiyon 
modülasyonunda rol almaktadır (53). Görüntüleme çalışmaları, 
ağrı modülasyonunda PAG’ın yüksek kortikal kontrolde desenden 
yolun bir parçası olduğunu göstermiştir (54). PAG’ın, talamus, 
hipotalamus ve otonomik sinir sisteminden gelen bağlantılarda 
nosisepsif yolaklarda büyük rolü vardır.  PET ve fMRI çalışmaları, 
kronik migrenlilerde beyinsapı metabolizmasının ve fonksiyonun 
değiştiğini göstermektedir (31, 55). Bir interiktal görüntüleme 

çalışmasında, migrenin kronikleşmesi arttıkça, PAG’ın fonksiyon 
bozukluğunun arttığı gösterilmiştir (56). Migrende, PET ile yapılan 
bir çalışmada, PAG’ın hiperaktif olduğu bulunmuştur (48). PAG’ın 
ventrolateral alt bölümü, trigeminal nosisepsiyon modülasyonunda 
önemli rol oynamaktadır (57). Migrende nosiseptif sistemin 
hiperaktivitesinin genetik predispozisyonun olduğu gösterilmiştir 
(58). Ratların ventrolateral PAG’ına mikroenjeksiyon ile verilen 
P/Q kanal blokörü o-agatoxin-IVA’nın trigeminal nosiseptif yolakta 
nöronal aktiviteyi fasilite ettiği bulunmuştur (57). Bu çalışma, 
trigeminal propriyosepsiyonda hem P/Q-tip kalsiyum kanallarının 
hemde PAG’ın etkisini göstermiştir. Başka bir çalışmada, PAG’ın 
elektrik stimülasyonun baş ağrısına yol açtığı gösterilmiştir (59).

Ayrıca, beyinsapındaki yapısal lezyonların baş ağrısına yol 
açtığına dair bir çok yayın vardır (60, 61, 62). 

fMRI çalışmalarında, migren atağı sırasında birçok beyin 
bölgesinin nosisepsiyonla ilgisinin olduğu bulunmasına karşın (44, 
63, 64), nosiseptif yollarda ilk aktivasyonun nereden başladığına 
dair kesin bir bilgi yoktur. 

Trigeminovasküler Sistem

Trigeminovasküler sistemin, baş ağrısında önemli rol oynadığı 
kabul edilmektedir. Bu bulgu, bilinci açık olan hastalarda, trigeminal 
yolla inerve edilen damarlar baş ağrısına yol açarken, beyin 
parankiminin stimulasyonu ile herhangi bir rahatsızlık olmamasına 
dayanmaktadır (65,66).

İntrakranial yapılardan, ağrı impulslarının taşınmasında 
trigeminal sinir ve oftalmik sinir önemli rol oynamaktadır 
(67,68). Kemirgenlerden elde edilen verilere göre, baş ağrısı 
fazında duramaterde nörojenik inflamasyon, plazma protein 
ekstravazasyonu, artmış kan akımı ve vazodilatasyon önemli 
rol oynamaktadır (69). Karakteristik baş ağrısı fazında, KYD’nin 
trigeminovasküler aktivasyonda ve nörojenik ödemde rol oynadığı 
bulunmuştur (15). KYD’yi, trigeminal sinir aracılığıyla duramateri 
besleyen arterlerde kan akımının artmasına neden olmaktadır. 
Anestezik kemirgenlerde kortikal yayılan depresyonu takiben 20 
dakikada orta meningeal arterde kan akımı pik yapmakta olup, 
50 dakikada kan akımı normale dönmektedir. Kortikal yayılan 
depresyon, ayrıca, kemirgenlerde ipsilateral duramaterde 
trigeminal sinir aracılı plazma protein ekstravazasyonunu 
indüklemektedir. İpsilateral superfisial nosiseptif laminada c-fos 
boyanması gösterilerek, periferik değişikliklerde ikincil nöronları 
indüklediği gösterilmiştir (15,70).

Plazma protein ekstravazasyonunda önemli mediatörlerden 
birisi nitrik oksittir (NO). NO, konstriksiyona cevaben vasküler 
hücrelerden salınmaktadır.  Nitrogliserin infüzyonu ile migren 
tetiklenebilir. Bu indükleme ile baş ağrısı 4-6 saat sonra 
başlamaktadır (71). Bunun altında yatan patofizyolojik mekanizma, 
duramaterde gecikmiş inflamatuar cevap, iNOS ekspresyonunda 
artış ve IL-1, IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin upregulasyonu 
ile olduğu düşünülmektedir (72). Başka bir teoride ise NO’da 
fluktuasyon, plazma protein ekstravazasyonundan bağımsız olarak 
trigeminal vasküler sistemi aktive ederek, kortikal yapılar katılmadan 
migren ağrısına neden olabilir. 
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Kortikal yayılan depresyon ve/veya astrosit kalsiyum 
dalgalanmaları ile ilişkili olan vazokonstrüksiyon, metabolik 
aktivitede ve kan akımında değişikliğe neden olabilir. Azalmış 
parankimal kan akımı, nöronal glial aktiviteyi etkileyerek selüler 
metabolitlerin salınımını ve ekstrasellüler pH’ı düşürerek nosiseptif 
cevabın tetiklenmesine neden olur. Örneğin, nosiseptif trigeminal 
nöronlarda geçici reseptör veya iyon kanallarındaki değişiklik, bu 
durumlarda aktive olabilir (73).

Trigeminal nöronlar, visseral duyusal nöronlar gibi meninksleri 
birçok yoldan inerve ederler (74). Spesifik uyarıların duyusal 
nöronları tetiklemesi ile migren ağrısının oluşması arasındaki 
ilişki kesin değildir. İlave faktörler de sorumlu olabilir; mekanik 
baskı, ekstrasellüler aralıkta iyon değişiklikleri (artmış potasyum, 
osmolarite artışı, pH azalması), nöropeptidler (bradikinin, substans 
P, endotelin, kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP), nörotransmitterler 
(glutamat, serotonin, histamin, adenozin trifosfat (ATP), adenozin) 
eikozanoidler ve NO. Farklı eşiklerde farklı uyarılar ile trigeminal 
nöronların altbirimleri spesifik cevap verebilir (75).

Ayrıca, son çalışmalar, astrositlerin intersellüler sinyalde rol 
oynayarak hem nöronal hem de vasküler aktiviteye etki ettiği 
gösterilmiştir. Astrositler nöronal aktiviteyi, birçok nörotransmitter 
reseptör eksprese ederek etkiler (76). Diğer taraftan, nöronal 
fonksiyonu modüle eden glutamat, ATP gibi transmitter salınımını 
sağlar (77). Astrositler vasküler hücrelere yakın ayakları ile damarları 
sararlar. Astrosit sinyali vasküler tonusu direk etkiler ve eikosanoid, 
potasyum, ATP salınımına bağlı olarak vazokonstrüksiyon veya 
vazodilatasyona neden olurlar (78, 79,  80).

Sonuç olarak, KYD ve intrinsik beyin parankim olayları, 
trigeminovasküler lifleri tetikleyerek lateralize ağrıya neden olur.

Trigeminovasküler sistem aktivasyonu rolü, triptan ve son 
zamanlarda CGRP antagonist etkisine bağlı olarak perivasküler 
trigeminal nosiseptif inhibisyonuna bağlı olarak değiştiğini 
güçlendirmektedir. İnsan beyinsapındaki primer aferentlerin 
santral sisteminde 5HT1B/D agonistlerinin bağlanma yerlerinin 
keşfi ile trigeminovasküler sistemin önemi gittikçe artmıştır (81, 
82). Ergotamin gibi diğer migren tedavilerinde, primer olarak 
periferal trigeminal vasküler kompleksi etkilediği gibi santral 
mekanizmalarıda etkilediği öne sürülmektedir (83). CGRP, migrende 
önemli bir mediator olarak kabul edilmektedir ve perivasküler 
nöronlarda vazokonstrüksiyona cevap olarak vasküler tonusu 
korumak için salınmaktadır. CGRP içeren nöronların santral ve 
periferal sinir sisteminde bulunduğu (beyinsapında trigeminal 
nükeus kaudalis dahil) ve migren atağı sırasında bunların alternatif 
CGRP salınım kaynağı olduğu gösterilmiştir (84, 85, 86, 87).
Trigeminovasküler sistemin rolü, serebral vazoregülasyonda rol 
oynayan CGRP’nin migren atağı sırasında juguler vende artmasının 
gözlenmesine bağlı olarak desteklenmektedir. (88)

İlginç olarak, trigeminal rizotomi yapılanlarda, trigeminal sinirin 
duyusal fonksiyonu bozulmasına rağmen, migren veya küme baş 
ağrısının engellenmesinde efektif olmamıştır (89). Bu sonuçla 
birlikte, baş ağrısı olan aynı tarafta periferal trigeminal girdilerin 
yokluğunda baş ağrısı muhtemel nosiseptif yolların cevabını akla 
getirmektedir.

Sonuç

Migren atağı, KYD, kortikal eksitabilite, trigeminovasküler 
sistemin rol oynadığı nöronal ve vasküler değişikliklerle oluşur. 
Migren patofizyolosi hala tam aydınlatılamamış bir konudur. 
Özelllikle aurasız migren, kronikleşme, C lifleri aracılı ağrının beyin 
kabuğu yanında subkortikal ve beyinsapı bağlantılarının, nöropeptid 
içeriklerinin ve NO gibi genel tetikleyici yanıtlarının iyi incelenmesi 
ve deneysel çalışmaların da translasyonel yapılmasına özen 
gösterilmesine de ihtiyaç vardır. 
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