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Özet: Migren patojenezini açıklamaya yönelik periferik ve santral teorilerde, 
vazokonstriktör nörotransmitter serotonin'in (5-HT, 5-hidroksitriptamin) rolüne 
dair kanıtlar vardır. 

Serotonin,fizyolojik özellikleri tanımlanan nörotransmitterlerden birisidir. Se
rotonin sahasındaki araştırma/ar inanılmaz bir hızla artmaktadır. 

Migren patojenezi hakkındaki bilgilerimiz serotonin reseptör alt gruplarının 
sıniflandırılması, yeni spesifik agonist ve antagonist ilaçların geliştirilmesi ile el 
ele gitmektedir. 

SEROTONIN AND MIGRAINE 

Summary: Regardless of tlıe merits of current theories of the pathogenesis of 
migraine, whether they are peripheral or central, there is an overwhelming anwunı of 
circunıstantial evidence that the vasoconstrictor neurottransmitter serotonin (5-
hydroxytrpyptamiııe, 5-HT) is involved. 

Serotonin is one of the nettıer neurotransrnitters, whos.e physiologic properties 
are defined. Searchs in the area of serotonin increase in an incredible rate. 

Our know/edge about the pathognesis of migraine improves in par al/el with iden
tification of new serotoııin receptor subtypes and development of ııew spesific ago
nisı and antagonist drugs. 
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GİRİŞ 

I. Migren ile ilgili sorunlar: 

Migren önemli bir teşhis ve tedavi 

problemi oluşturmaktadır. Hastalığın tam 
olarak teşhis edilmesinde ve diğer başağ

rılanndan migren nöbetini ayırt etmede 

bazı güçlükler vardır. Ekstrakranial yapı

lara ait lezyonlar, traksiyon-inflamasyon 

başağrılan ve gerilim başağnlan dışında, 

vasküler başağnları fizyopatolojik sınıf

landırmada önemli bir grubu oluştur

maktadır. Vasküler başağnlarının alt 

grupları, migren tipi başağnları, cluster 

tipi ba~ağnlan ve diğer vasküler başağ

rılan şeklinde sınıflandırılmaktadır(!). 

Toplumda genel olarak gerilim 

başağrıları daha sık görülmesine karşılık, 

migrenin daha ağrılı ve daha dramatik 

sonuçlarından dolayı, migrenliler gerilim 

başağrısı çekenlere göre daha sık tedavi ge

reksinimi duymaktadırlar. 

Sıklıkla, şiddetli tek taraflı bir 

başağrısı ile karakterize olan migrenin, 

batı dünyasında görülme sıklığı% 5-15'tir 

(2). Bazı bireylerde prodromal semptom 

ve işaretler (davranış bozuklukları ve bar

sak rahatsızlıkları gibi) gelmekte olan bir 

nöbeti haber verebilir. Klasik migren ola, 

rak isimlendirilen tipte başağrasından 

önce aura safhası vardır. Aura safhasında 

spesifik bir veya daha fazla nörolojik bir 

bozuklrık bulunur. Bu bozrıkluk, büyüyen 

ve hareket eden skotom gibi sıklıkla 

görmeyle ilgilidir. Aynca duyusal bozuk

luklar veya familya! hemiplejik migrende 

görülen motor bozukluklar bulunabilir. 

Başağrısı genellikle uzun sürer ve birçok 

kişide yatak istirahati gerektirecek kadar 
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şiddetli olabilir. Bu başağınsı safhasında 

sıklıkla birlikte olan semptomlar iştah

sızlık, bulantı, diyare veya konstipasyon, 

bazı bireylerde fotofobi veya fonofobidir 

(3). Basit migrende ise başlangıçta bir aura 

fazı olmadan nöbet oluşabilir. 

İlginç bir nokta tedavinin başarısı 

hakkında elimizde az bilgi olmasıdrr. 

Başağnsı 'ile ilgili nörolojik değerlen

dirmeye tabi tutulan hastalardan elde edi

len bilgilere göre: % 40'ı tedaviden mem

nun olmakta, % 35'i kesin olmayan ve 

kanşık hislere sahip olduğunu bildirmek

te, % 25'i tedaviden fayda görmediğini 

ifade etmektedir (4). Açıkça görülmektedir 

ki, olguların önemli bir kısmında migren 

suboptimal düzeyde tedavi edilebilmekte

dir. 

2. Migren patojenezi: 

Son on yıla kadar yaklaşık elli yıl 

boyunca migrenin genellikle vasküler 

tipte bir hastalık olup, kafa içine kan 

akımı dağılımındaki bir bozukluk sonucu 

ortaya çıktığı düşünülmüştür. Bu 

düşünce, Graham ve Wolff'un 1938 

yılında (5) migrenli hastalarda ergotamin 

tedavisinin süperfisyel temporal arter pul

sasyonlannı azalttığını göstermesiyle or

taya çıkmıştrr. Wolffun vasküler migren 

hipotezine göre, başağrısı ekstrakranial 

vazodilatasyona bağlıdır. Halbuki ağrı 

öncesi nöroljik semptomlar (eğer varsa) 

intrakranial bir vazokonstriksiyon sonucu 

ortaya çıkmaktadır. 

Bazı hastalarda başağrısı süperfisyel 

temporal artere bası yapmayla azaltılabilir 

ve ergotamin arteriyel nabız dalga amp

litüdünü azaltmasına paralel olarak 
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başağnsını düzeltmektedir (6). Vazodi
latörler (örneğin: nifedipin ve nitroglise
rin) sık sık başağnsı oluştururlar (7). Er
gotamin ve dihidroergotaminin kedilerde, 
karotis arteriovenöz anastomozları kapata
rak şantlaşma ile geçen karotis kan akımı 
fraksiyonunu azalttığı gösterilmiştir (8). 
Migren bruıağnsının başlangıç dönemide 
karotis arteriovenöz anastomozlarmda 
meydana gelen aşırı açılmanın kafa içine 
giden kan akımını azalttığı ve bunun da 
doku perfüzyonunu bozduğu ileri 
sürülmektedir (9). 

Serebral kan akımının iskemik seviye
lere düşmüş olması ve migrenlilerin 
sıklıkla serebral infarktüs geçirmesi kla
sik migrende vasküler olaylan destekleyen 
kanıtlardır (!O). 

Vasküler hipotez migrenin bütün 
özelliklerini açıklayamamaktadır. Özel
likle aura semptomları ve başağnsının 
unilateral oluşu, aynca aura semptomları 
ve başağrısının sıklıkla aynı tarafta 
görülmesi, sağ elini kullanan migrenli 
hastalarda yapılan çalışmalarda; hastaların 
nöbet sırasında sol ellerindeki paresteziye 
disfazinin eşlik etmesi gibi bulgular 
başağnsıııın lokalize serebral iskemiyi ta
kiben oluşan reaktif hiperemiyle açıklan
masına ters düşmekte ve bu olayların daha 
jeneralize vazomotor bozukluklara bağlı 
olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır (11). 
Nörolojik görüş ise, migrenin tamamen 
bir santral sinir sistemi hastalığı 

olduğunu savunmuş ve başağnsı da dahil 
diğer semptomların beyin fonksiyon
larındaki bir bozukluk sonucu ortaya 
çıktığı ileri sürülmüştür. Kafa cildi.ve me
ningeal arterler (Willis Poligonu gibi) tri-
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geminal sinir dalları tarafından innerve 
edilirler ve bunun başağnsınm algılanış 
yolu olduğu ileri sürülmüştür (12). Ras
kin ve arkadaşları (13) beyin sapma imp
lante edilen elektrodların, migren karakte
ristikleri gösteren ipsilateral l:ıir 

başağnsına yol açtığım ve bu durumun 
geçici görsel rahatsızlıklarla birlikte 
görüldüğünü göstermişlerdir. Beyin doku
sunun etkilenmesi başağnsma yol 
açmaktadır. 

Vasküler ve nörolojik migren teorile
rini birleştiren Jim Lance (14), kedi ve 
maymun modellerinde locus coeroleus ve 
dorsal raphe (noradrenerjik ve serotonerjik 
merkezler) stimulasyonunun hem serebral 
hem de ekstrakranial kan akımını 

değiştirebileceğini göstermiştir. Locus 
coeroleus'dan ve dorsal raphe'den kaynak
lanan olayların migrende oluşan vasküler 
değişikliklerle son bulacağı olası 

görülmektedir. 

Bu teorileri birleştiren bir diğer model 
de Fozard'ın ileri sürdüğü bilgilere dayan
makta ve Lance'inkine benzemektedir 
(15). Ortabeyindeki monoamin merkezle
rinin spontan olarak oluşan veya stres ve 
hormona! dalgalanmalar gibi tetikleyici 
faktörler tarafından başlatılan stimulasyo
nu, ekstraserebral ve/veya intrakranial 
damar yatağının vazodilatasyonuna ve ste
ril inflamasyonuna sebep olacak, bu da 
ağrıyı başlatacaktır. 

3. Migrende serotoninin rolü: 

Migrende serotoninin rolüne ait 
sayısız çalışma vardır. Eldeki kanıtlar 
P.P.A. Humprey ve arkadaşları (3) 
tarafından şu şekilde özetlenmektedir: 
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- İntravenöz serotonin migren semp
tomlarını hafifletir (Kimball ve ark., 

1960). 

- Migrenlilerin idrarında 5-hidroksi

indolasetik asit atılımı artmıştır (Sicuteri 

ve ark., 1961). 

- Trombosit serotonin düzeyi migren 

nöbeti sırasında % 40 azalır (Curran ve 

ark., 1965). 

- Rezerpin gibi amin salıverici madde

ler ile migrenlilerde nöbetler ba5latılabilir 

(Anthony ve ark., 1967). 

- Ba5ağnsı fazında plazınada serotonin 

salıverilmesine neden olan bir faktör bu

lunduğu gösterilmiştir (Anthony ve ark., 

1969). 

Bu bulgulara göre migren düşük plaz

ma serotonin sendromudur. Trombosit 

dışı bir deplesyon (beyin gibi) çok daha 

önem taşımaktadır. Serotoninin aura 

fazında arttığı ve başağnsı başlangıcında 

azaldığı bildirilmiştir (16). Serotonin kan

beyin engelini geçmeye elverişli 

olmadığından santral sinir sistemine gire

mez (17). Bu bakımdan intravenöz olarak 

verilen serotoninin, santral sinir sistemi
ne geçerek migren nöbetini iyileştirdiği 

düşünülemez. Serotoninin bir vazokons

triktör olarak etki ettiğini düşünürsek, 

noradrenalin gibi, genişlemiş ve gerilmiş 

kranial damarlan normale çevirdiği 

düşünülebilir. Ancak intravenöz ııoradre

nalin ve serotoninin bir çok diğer etkileri 

de göz önüne alındığında klinik kullanımı 

uygun görülınemektedir (3). 

Reseptör açısından serotonin sistemi 

oldukça karışıktır. Kabul edilen görüşe 

göre, memeli beyin serotonin re-
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septörlerinin bir çok alt tipi vardır. Bugün 

en az 3 temel seroıonin reseptör ailesinin 

varlığı bilinmektedir: 5-HT1, 5-HT2 ve 

5HT3. Her ailede farklı alt gruplar vardır. 

örneğin, 5-HT, ailesi içinde 4 alt grup bu

lunur. 5HT1A, 5-HTm, 5-HTıc. 5-HTın. 

5-HTm reseptörleri sadece sıçan ve fa

relerde bulunurken, 5-HT10 reseptörleri 

insan dahil bir çok türde 5-HT18 re

septörlerinin analogudur.Her reseptör alt 

grubunun fonksiyonel olduğu kadar anato

mik olarak da farklılığı söz konusudur. 

Akut migren ilaçlarının 5-HT re

septörlerinin 5-HT10 ve/veya 5-HTıA tiple

ri üzerinde etki yaptığı ileri süıiilmektedir. 

Zamanımızda kullanılan antimigren 

ilaçların çoğu serotonin reseptörleriyle et

kileşir. Örneğin, migren tedavisinde kul

lanılan alışılagelmiş profilaktik ilaçlardan 

pizotifen, siproheptadin, metizerjid ve 

arnitriptilin güçlü 5-HT2 reseptör antago

nistidirler. Fakat migrendeki etki meka

nizmalarının 5-HT2 reseptörlerinin blo

kajıyla ilgisi kesin değildir. Çünkü bu 

ilaçların hepsinin başka reseptörler 

üzerinde de etkileri vardır. Diğer taraftan 

güçlü bir 5-HT2 reseptör antagonisti olan 

ketanserinin migren profilaksisinde etkili 
olmadığı bildirilmektedir (18). llginç ola

rak, klinikte bu amaçla denenen ilaçlardan 

bir kısmı da 5-HT2 reseptörlerine afinitesi 

olan ilaçlardır. Örneğin histamin re

septörlerinden H1 alt tipinin antagonisti 

olan astemizol bunlardan birisidir (3). Bu 

gibi ilaçların klinikte migren profilaksi

sinde etkili olup olmadığını saptamak 

ilginç olacaktır. 5-HT2 reseptör antagonis

ti ICl-169369'un profilakside ve akut 

migren nöbetinin tedavisinde faydalı ola-
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bileceğini gösteren çalışmalar vardır (19). 
Spesifik ve selektif 5-HT2 reseptör antago
nistlerinin klinikte dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmesiyle 5-HT2 reseptör blo
kajının migren profilaksi ve tedavisinde 
rolünün olup olmadığı anlaşılabilecektir. 

Migren profilaksisinde yaygın şekilde 
kullanılan propranolol'un 5-HT2 re
septörlerine afinitesi çok azdır veya hiç 
yoktur; fakat beyinde 5-HT, reseptör 
bağlama noktalanna afinitesi vardır (16). 
Ancak bu tür bağlanma yerlerine afinitesi 
olan diğer B-blokörlerinin klinikte migren 
profilaksisinde etkinlikleri yoktur (16). 
Ayrıca migren profilaksisiııde etkili olan 
kalsiyum kanal blokörlerinin serotonin 
reseptörlerine afinitesinin zayıf veya orta 
derecede olduğu bildirilmektedir (16). 

Serebral kan damarlannı innerve eden 
serotonerjik sinirlerden salıverilen seroto
ninin duyusal afferentler üzerindeki 5-HT3 

reseptörlerini aktive ederek migren 
ağrısına sebep olduğu bildirilmiştir (20). 
Bu hipotez 5-HT3 reseptör antagonisti 
MDL-72222'in akut migren tedavisinde 
etkili olduğunun gösterilmesiyle değer ka
zanmıştır. Fakat daha güçlü ve selektif 5-
HT 3 reseptör antagonisti olan ICS-
205930 maddesinin akut migrende etkili 
olduğu gösterilememiştir (20). 

5-HTıc reseptör aktivasyonunun mig
renin başlangıcında ilk basamak olduğu 
ileri sürülmüştür (18). 5-HT1creseptör an
tagonisti m-kolorofenil piperazin (m-cpp) 
kullanılarak yapılan randomize çift kör 
çalışmalarda, m-ccp (0.5 mg/kg P.0.) uy
gulanan deneklerde % 54 oranında şiddetli 
başağrısı oluştuğu halde plasebo veya 
triptofan (100 mg/kg I.V.) uygulananlarda 
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böyle bir etki görülmemiştir (18). Profi
laktik migren tedavisinde kullanılan 
ilaçlardan metizerjid, pizotifen, siprohep
tadin ve mianserinin 5-HT1c reseptörlerine 
afiniteleri göz önüne alındığında m
cpp'nin migreni tetikleme mekaniz
masının 5-HT1c reseptörlerinin aracılığı 
ile olduğu görüşü kuvvet kazanmaktadır. 
5-HT1c reseptörlerinin aktivasyonu ile 
beyin sapıııdaki seroloııin nöronlarının 
aktivasyonunda artma kan damarları 
etrafındaki steril inflamatuar cevabı 
başlatacaktır. Bu da akut migrenin fizyo
patolojisinde rol oynadığı bildirilen 
olaydır. Serotoninin vasküler düz kastan 
proinflamatuar mediatörlerin salıveril
mesine neden olması ve bu etkisinin de 
5-HT1cf5-HT2 antagonistleri tarafından 
bloke edilebilirliği bunu destekler. Yapısı 
serotonin yapısına çok benzeyen fakat 
5-HT1 reseptör alt tipine çok selektif yeni 
bir agonist olan sumatriptan (GR-43175) 
akut migren tedavisinde umut verici bu
lunmuştur (21, 22). Sumatriptan, dopa
min D, reseptörlerine de etkili olan ergota
min veya diğer ergot aminlerinden farklı 
olarak yalnız serotonin reseptörlerine etki
lidir. Kranial kan damarlarındaki sumat
riptan'a duyarlı 5-HT1 benzeri reseptörleriıı 
insan beynindeki 5-HTın bağlanma yerle
rine benzer olduğu bildirilmiştir (16). Su
matriptanın duyusal afferent nöro
transmisyonu etkilemediği, santral olarak 
efferent vagal aktiviteyi inhibe etmediği, 
atropin benzeri etkisinin olmadığı, vagal 
sinir uçlarından asetilkolin salıveril

mesini önlemediği ve 5-HT3 reseptörlerini 
bloke edici etkisinin olmadığı, ortaya ko
nulmuştur (3). 5-HT1 benzeri reseptörlerin 
sumatriptanla aktivasyonu sonucu menin-
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geal damar yataklarında belirgin bir vazo
konstriksiyon gözlenmiştir. Sumatrip
tanın etki mekanizması konusunda cevap
lanması gereken çeşitli sorular olduğu da 
ileri sürülmektedir (23). 

Sumatriptanın karotis damar yatağında 
hemodinamik etkileri incelendiğinde, do
muzda ana karotis kan akımını azalltığı, 
özellikle arteriovenöz anastomoz 
bölgelerinde vazokonstriktör etkisinin 
çok belirgin olduğu, kapillerlerde ise kan 
akımında artışa neden olduğu bildirilmek
tedir (24). Arteriovenöz anastomozlardaki 
kan akımı azalışı methiotepin ile antago
nize edilmesine karşılık ketanserinle 
bloke edilememiştir. Bu da etkinin 5-ill1 
reseptörleri aracılığı ile oluştuğunu 
göstermektedir. Suınatriptan, bu 
çalışmalarda arterial ve juguler ven kan 
örneklerindeki oksijen saturasyon farkını 
artırmıştu. Bu etkisi de karotis arıerio
venöz şantlarmdaki kan akımını azalt
masına bağlanmaktadır. Sumatriptan, 
migren nöbeti sırasında genişlemiş ve inf
lamasyona uğramış kranial damarlardaki 
vazokonstriktör etkisiyle antimigren 
özellik göstermektedir denmektedir. 

Sonuç olarak, migren tedavisinde kul
lanılan ilaçların çoğu farklı serotonin re
septörleriyle etkileşebilmektedir. Bu 
ilaçların çoğunun başka etkilerinin de 
olması kullanımlarını kısıtlamaktadır. 
Değişik reseptör alt gruplarına yüksek de
recede seçicilik gösteren yeni ilaçların 
geliştirilınesiyle serotoninin migrendeki 
rolü daha iyi belirlenebileceği gibi aynı za
manda migren fizyopatolojisine de daha 
yeterli açıklamalar getirebilecektir. 

YILDIZ ve TUNCER 

KAYNAKLAR 

1. Postner J.B., "Disorders of Sensa
tion", Wyngaarden J .B., Smith L.H. 
eds. Cecil Textbook of Medicine. 
Philadelphia: WB Saunders , 18, 
2128-2137, 1988. 

2. Edmeads J., "Four Stepsin Manag
ing Migraine", Postgraduate Medi
cine 85: 6, 1, 1989. 

3. Humphrey P.P.A., Feniuk W., Per
ren M.J., Beresford I.J.M., Skingle 
M., 11Serotonin and Migraine", An· 
nals Newyork Academy of Sciences 
587-598, 1990. 

4. Fitzpatrick R.M., Hopkins A., "Ill
ness Behaviour aııd Headache; and 
the Sociology of Consultatioııs for 
Headache", Hopkins A. ed. Head
ache; Problems in Diagnosis and 
Management. Philadelphia: WB 
Saunders, 351-385, 1988. 

5. Dalessio D J., "The Pathophysiolo
gy of Headache in The Migraine Syn
drome". Dalessio D.J. ed. Wolff's 
Headache and Other Head Pain. New 
Y ork: Oxford University Press, 3, 
241-248, 1972. 

6. Druınmond P.D., Lance J.W., "Ex
tracranial Vascular Changes and the 
Source of Pain in Migraine Head
ache",Ann. Neuro/., 13: 32-37, 1983. 

7. !versen H.K., Olesen J., Tfrelt-Hen
sen P., "Intravenous Nitroglycerin 
as an Experimental Model of V ascu
lar Headache Basic Characteristics", 
Pain 38: 17-24, 1989. 

8. Spierrings E.L.H., Saxena P.R., 
"Antimigraine Drugs and Cranial 
Arteriovenous Shunting in the Cat", 
Neurology 30, 696-701, 1980. 



YILDIZ ve TUNCER 

9. Jensen K., "Headache and Extracere
bral Blood Flow", Olesen J., Ed

winsson L., eds. Basic Mechanism 
of Headache. Amsterdam: Elsevier, 
313-320, 1988. 

10. Olsen T.S., Lassen N.A., "Blood 

Flow and Vascular Changes During 

Attacks of Classic Migraine - Limi
tations of the Xe - 133 Intraarterial 
technique", Headache Jan, 15-20, 

1989. 

11. Peatfield, R.L., Gowel M.J., Rose 

F.C., "Asymmetry of Aura and Pain 

in Migraine", J. Neurol. Neurosurg. 
Psych. 44: 846-848, 1982. 

12. Davis K.D'., Dostrovsky J.O., "Acti
vation of Trigeminal Braiııstem Noc

iceptive Neurons by Dural Artery 

Stimulation", Pain 25: 395-401, 

1987. 

13. Raskin N.H., Hosobuchi Y., Lamb 
S., "Headache may Arise from Per

turbation of Brain", Headache 27: 
416-420, 1987. 

14. Lance J.W., "Fifty Years of Mi
graine Research", Aus. NZ. J. Med. 
18: 311-317, 1988. 

15. Glover V., Sandler M., "Can Vascu

lar and Neurogenic Theories of Mi
graine Finally be Reconciled?", 

TIPS 10: 1-3, 1989. 

16. Peroutka S.J., "The Pharmacology 

of Current Antimigraine Drugs", 

Headache Jan: 5-11, 1990. 

17. Kayaalp S.0., "Serotonin ve Antag
onistleri", Kayaalp S.0. ed. Rasyo
nel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmak
oloji. 5. Baskı Cilt 3, 2844-2859, 

1990. 

239 

18. Fozard J.R., Gray J.A., "5-HT1c Re

ceptor Activation: a Key Step in the 

Initiation of Migraine", TIPS 10, 

307-309, 1989. 

19. Davies P.T.G., Steiner T.J., "Serot

onin S2 Receptors and Migraine: A 

Study with Selective Antagonist !Cl 

169-369'', Headache May: 340-343, 

1990. 

20. Van Hauven - Nolsen D., "5-HTI 

Receptor Subtype Specific Drugs 

and Cardiovascular System", TIPS 

9, 423-425, 1988. 

21. Doenicke A., Brand J., Perren M.J., 

"Possible Benefit of GR43175, a 

Novel 5-HTl-like Receptor Ago

nist, for the Acute Treatment of Se

vere Migraine", Lancet I 1309-1311, 

1988. 

·22. Humphrey P.P.A., Feniuk W., Per

rent M.J., Connor H.E., Oxford 

A.W., Coates l.H., Butina D., 

"GR43175, a Selective Agonist for 

the 5-HTJ-like Receptor in Dog Iso

lated Saphenoous Vein", Br. J. Phar

macol. 94, 1123-1132, 1988. 

23. Olesen J., Edvinson L., "Migraine: 

A Research Field Matured for the Ba

sic Neurosciences", TINS 14, 1, 3-5, 

1991. 

24. Boer M.O., Villalon C.M., Heili

gers P.C., Humphrey P.P.A., Saxe

naP.R., "Role of 5-Hfl-like Recep

tors in the Reduction of Porcine 

Cranial Anastomotic Shunting by 

Sumatriptan", Br. J. Pharmacol. 

102, 323-330, 1991. 

ıı 
1 


