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ÖZET
Hanalioğlu Khaniyev, Ş. Fizyolojik Uyarılarla Kortikal Yayılan
Depresyonun (KYD) Oluşturulması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Programı Doktora Tezi,
Ankara, 2015. Migren, tüm dünyada %12-15 gibi yüksek yaygınlığa sahip, önemli
işlev ve işgücü kayıplarına neden olan bir primer baş ağrısı türüdür. Migren aurasının
beyinde oluşan kortikal yayılan depresyon (KYD) dalgaları ile ilişkili olduğu
bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar aurayı takip eden baş ağrısının da
KYD tarafından tetiklenebildiğini göstermiştir. Bu nedenle KYD, deneysel
çalışmalarda migreni modellemek amacıyla kullanılmaktadır. Fakat deney
hayvanlarında KYD oluşturmak için kullanılan mekanik, elektriksel ve kimyasal
yöntemler beyine doğrudan müdahale içermekte olup, bu yönüyle migrenlilerdeki atak
oluşumunu tam olarak temsil edememektedir. Öte yandan migren atağının stres,
kuvvetli ışık uyarısı, egzersiz, açlık, çeşitli gıdalar, uyku bozuklukları vb. birtakım
etmenlerle tetiklenebildiği iyi bilinmektedir. Bu verilerden hareketle, bu tez
çalışmasında KYD’nin migrene yatkın hale getirilmiş fare beyninde kuvvetli duyusal
uyarılarla oluşturulabileceği hipotezinin test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, fare
beynini KYD oluşumuna (migrene) yatkın hale getirmek amacıyla ilgili duyusal
korteks üzerine topikal uvabain (Na+-K+ ATPaz inhibitörü) uygulaması yapılmış,
tetikleyici olarak ise kuvvetli ışık veya bıyık uyarısı kullanılmıştır. Korteks üzerine
uygulanan farklı uvabain konsantrasyonları ile yapılan deneylerde, uvabain dozu
arttıkça KYD sıklığının arttığı bulunmuş, KYD oluşumu için eşik konsantrasyon 0.1
mM olarak belirlenmiştir. 0.1 mM topikal uvabain uygulamasını takiben son spontan
KYD oluşumundan 30 dakika geçtikten sonra başlatılan ışık veya bıyık uyarıları ile
KYD oluşma olasılığının anlamlı ölçüde arttığı bulunmuştur. Ayrıca bir floresan
potasyum belirteci olan APG-4 ile yapılan floresan mikroskopi çalışmalarında, KYD
ve duyusal uyarım sırasındaki hücre dışı potasyum artışları kaydedilmiştir. Bu
bulgular, KYD oluşumuna duyarlı hale getirilen kortekste (migrenlilerde olduğu gibi),
kuvvetli duyusal uyarılarla KYD’nin (auranın) tetiklenebildiğini ve bu tetiklenmeye
olasılıkla hücre dışı potasyum konsantrasyonundaki artışın neden olduğunu
göstermektedir. Bu yönüyle, bu tez çalışması bir yandan KYD’nin migren
patofizyolojisindeki yerine destek sağlarken, bir yandan da insandaki aurayı
modelleyen ve fizyolojik bir deneysel migren modelinin geliştirilmesinin de önünü
açmaktadır. Gelecekte KYD oluşum ve yayılım mekanizmalarının daha iyi
anlaşılmasıyla, migrene yönelik daha etkin koruyucu önlemlerin ve tedavi
stratejilerinin geliştirilmesi mümkün olacaktır.
Anahtar kelimeler: migren, migren tetikleyicileri, kortikal yayılan depresyon
(KYD), duyusal uyarılar, ışık uyarısı, bıyık uyarısı, uvabain
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ABSTRACT
Hanalioğlu Khaniyev, Ş. Induction of Cortical Spreading Depression
(CSD) with Physiological Stimuli. Hacettepe University, Institute of Health
Sciences, Doctor of Philosophy (PhD) Thesis in Basic Neurological Sciences
(Neuroscience), Ankara, 2015. Migraine is a primary headache disorder with an
annual prevalence of 12-15% in the general population, causing considerable disability
and productivity loss. Migraine aura is associated with cortical spreading depression
(CSD) waves occurring in the brain. Recent studies showed that CSD itself triggers
headache, which follows aura within 60 minutes. Hence, CSD has been widely used to
model migraine in experimental research. However, the methods to induce CSD in
animals involve direct mechanical, electrical or chemical stimuli to the brain, which do
not constitute a proper representation of the actual attack initiation in migraineurs. On
the other hand, it is well known that a migraine attack can be triggered by a variety of
factors such as stress, intense light exposure, exercise, fasting, certain foods, sleep
disturbances and hormonal imbalance. Therefore, in this study, we hypothesized that
CSD can be induced by intense sensory stimulation in the susceptible mouse brain. We
applied ouabain, a Na+-K+ ATPase blocker, topically to the relevant sensory cortex
(visual or somatosensory) to make mouse brain susceptible to CSD (migraine), and
used intense photic or whisker stimulation to trigger CSD. Increasing doses of ouabain
were found to be associated with higher frequencies of spontaneous CSDs, and the
threshold concentration to induce CSD was determined as 0.1 mM. Photic or whisker
stimulation started at least 30 minutes after the last spontaneous CSD following the
ouabain application were found to increase the CSD incidence significantly.
Furthermore, we visualized extracellular potassium increases with a florescent
potassium indicator, APG-4, during the CSD and sensory stimulation. Taken together,
these findings show that CSD (aura) can be triggered in the susceptible mouse brain
(like in migraineurs) with intense sensory stimulation, and this induction is possibly
caused by extracellular potassium rise. This thesis study therefore lends support to the
role of CSD in migraine pathophysiology, and also opens new avenues for the
development of more realistic and physiologic experimental migraine models. Better
understanding of CSD initiation and propagation mechanisms will eventually lead to
more efficient preventive and therapeutic interventions in migraine.
Keywords: migraine, migraine triggers, cortical spreading depression (CSD),
sensory stimulation, photic stimulation, whisker stimulation, ouabain
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Asante Potassium Green

BOLD-MRG

Kan Oksijen Düzeyi Bağımlı Manyetik Rezonans Görüntüleme

CADASIL

Serebral Otozomal Dominant Arteriyopati, Subkortikal Enfarktlar
Ve Lökoensefalopati

CCD

charge-coupled device

CHARIOT

Serebral Herediter Anjiyopati, Vasküler Retinopati Ve İç Organ
Disfonksiyonu

COX

siklooksigenaz

DC

“direct coupled / direct current”

dk

Dakika

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü

EAAT

eksitatör amino asit transporter

ECoG

Elektrokortikografi

EEG

elektroensefalografi

FASPS

Ailesel İleri Uyku Fazı Sendromu

FHM

ailesel hemiplejik migren “familial hemiplegic migraine”

g

Gram

HMGB-1

High-mobility group protein B-1

Hz

Hertz

ICHD

Uluslararası Başağrısı Bozuklukları Sınıflandırması

IHS

Uluslararası Başağrısı Derneği “International Headache Society”

IL-1

İnterlökin-1

iNOS

indüklenebilir nitrik oksit sentaz

IPTG

izopropil β-D-1-tiyogalaktopiranozid

KCl

potasyum klorür

kg

Kilogram

KGİP

Kalsitonin Gen-İlişkili Peptit

KYD

kortikal yayılan depresyon

L

Litre

LBKG

lazer beneklenme kontrast görüntüleme
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xi

mg

Miligram

mm

Milimetre

mM

Milimolar

MMP

matriks metalloproteinazı

mV

Milivolt

NaCl

sodyum klorür

NF-KB

Nükleer faktör kappa B

NMDA

N-metil-D-aspartat

NO

Nitrik oksit

PACAP-38

Pitüiter Adenilat Siklaz Aktive Edici Peptid

PET

Pozitron Emisyon Tomografi

Pİ

propidyum iyodid

sn

Saniye

SPECT

Tek-Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi

TGG

Trigeminal ganglion

TGN

Trigeminal nükleus

TMS

transkranyal manyetik stimülasyon

VIP

vazoaktif intestinal peptid

μL

Mikrolitre

μm

Mikrometre

μM

Mikromolar
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1. GİRİŞ
Migren, oldukça sık görülen, önemli bireysel ve sosyal etkileri bulunan,
multifaktöryel bir rahatsızlıktır. Tüm dünyada %12-15 gibi yüksek bir oranda
görülen migren, tipik olarak günlük yaşamı etkileyen, şiddetli baş ağrısı epizodlarına
bulantı, kusma, ışık, ses ve kokulara karşı aşırı hassasiyetin eşlik ettiği bir baş ağrısı
sendromudur.

Uluslararası

Başağrısı

Derneği

(IHS)

tarafından

yayınlanan

sınıflamada da yer aldığı üzere migren auralı ve aurasız olarak iki ana gruba
ayrılmaktadır. Migrenlilerin yaklaşık üçte birinde ataklar, geçici fokal nörolojik
semptomlarla (aura) başlar. Auralı ve aurasız migrenin birbirinden farklı
patofizyolojik süreçleri olan rahatsızlıklar olduğu öne sürülmektedir.
Bugüne kadar migrenin patofizyolojisine dair yapılan çalışmalar, auranın
kortikal yayılan depresyon (KYD), baş ağrısının ise trigeminovasküler sistem
aktivasyonuyla ortaya çıktığını göstermektedir. KYD, ilk kez 1944 yılında Leao
tarafından tanımlanmış olan, nöronal depolarizasyonla birlikte, büyük iyonik
değişimlerin eşlik ettiği, gri cevher boyunca yavaş olarak yayılan (2-5 mm/dk),
spontan ve uyarılmış nöral aktivitenin baskılanmasına yol açan bir elektrofizyolojik
dalgadır (1, 2). Gerek hayvan deneyleri gerekse insan görüntüleme çalışmaları
KYD’nin migren aurasının korteksteki karşılığı olduğuna işaret etmektedir (3-5).
Yakın zamanda laboratuvarımızda yapılan bir çalışmada ise, KYD’nin yalnızca
auraya neden olmakla kalmayıp, tetiklediği birtakım patofizyolojik mekanizmalarla
baş ağrısına neden olan trigeminovasküler sistem aktivasyonuna da yol açtığı
bulunmuştur (6). Aura (KYD) ve baş ağrısı arasındaki bu patofizyolojik bağlantıya
karşın, KYD’nin deney hayvanlarında oluşturulması için beyin dokusuna doğrudan
lokal müdahalelerin (elektriksel, mekanik, kimyasal) gerekmesi, böylesi bir beyin
hasarının bulunmadığı migrenlilerde KYD’nin nasıl oluşabildiğine dair kuşkulara
neden olmaktadır.
Öte yandan migren ataklarının tetiklenmesinde birtakım iç ve dış (açlık,
uykusuzluk, stres, egzersiz, hormonal dengesizlik, kuvvetli duyusal uyaranlar vb.)
etmenlerin (migren tetikleyicileri) rol aldığı bilinmektedir (7). Tüm bu veriler
ışığında, migrenlilerde beynin KYD oluşumuna yatkın olmasına ek olarak tetikleyici
etmenlerle beyin hasarı olmaksızın KYD oluşabileceği düşünülmektedir. Yakın
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zamanda yapılan bir çalışmada, beyin dokusunda KYD oluşumu için gerekli
minimum koşullar araştırılmış ve daha önceleri düşünülenin aksine KYD
tetiklenmesi için oldukça küçük kortikal hacimlerde ve orta düzeyde hücre dışı
potasyum konsantrasyon artışlarının (15 mM civarı) yeterli olduğu bulunmuştur (8).
Bu da kuvvetli duyusal uyarılarla oluşturulan kortikal nöronal aktivite veya tek bir
penetran arterde oluşan tıkanıklıkla KYD tetiklenebileceği fikrini desteklemektedir.
Ne var ki, bugüne kadar literatürde bu konuda yapılmış çok az sayıda çalışma
mevcut olup, bu çalışmalarda kullanılan yöntemler epileptik nöbet oluşturmak için
kullanılan müdahalelerin (pentilentetrazol, odyojenik tutuşma (kindling) gibi) eşikaltı uygulamalarını içermektedir (9, 10). Buna karşın migren patofizyolojisine dair
genetik, görüntüleme ve elektrofizyolojik çalışmalardan elde edilen bilgiler migren
yatkınlığının epilepsiyle benzerlikler içerse de bir o kadar farklı, kompleks
mekanizmalarına işaret etmektedir (2). Bugün, gerek hayvanlardaki KYD çalışmaları
gerekse ailesel hemiplejik migren (FHM) hastalarındaki genetik çalışmalar hücre
dışına potasyum ve glutamatın salıverilme veya bunların hücrelerarası ortamdan
uzaklaştırılma mekanizmalarıyla etkileşen iyon (kalsiyum, sodyum) kanalları ve Na+K+ ATPaz pompasının patofizyolojide kilit rolü olduğunu göstermektedir (3).
Bu bilgilerden hareketle bu tez çalışmasında, migrenlilerde baş ağrısı
ataklarını tetikleyebilen kuvvetli duyusal uyarıların; migrene yatkın hale getirilmiş
deney hayvanlarında da aynı şekilde KYD’yi tetikleyebileceği varsayılmıştır. İlgili
duyusal kortekse uvabain uygulaması ile görsel ve somatosensöriyel fıçı kortekste
Na+-K+ ATPaz pompası kısmen inhibe edilmiş farelerde kuvvetli ışık ve bıyık uyarısı
ile KYD oluşturulmaya çalışılarak bu hipotez test edilmiş, bu tetiklenmenin olası
mekanizmaları, ekstraselüler potasyum dinamiklerinin zamansal ve mekânsal olarak
incelenmesine olanak veren floresan potasyum belirteci ile araştırılmıştır.
Bu çalışmayla, kuvvetli duyusal uyarılarla KYD oluşumuna yatkın beyinde
(migrende olduğu gibi) KYD’nin tetiklenebildiğinin gösterilmesinin; hem KYD’nin
migren patofizyolojisindeki yerine destek sağlayacağı hem de migren alanındaki
deneysel çalışmalar için daha fizyolojik ve daha gerçekçi bir modelin
geliştirilmesinin önünü açacağı düşünülmektedir.
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2. GENEL BİLGİLER#
2.1. Migren: Klinik ve Epidemiyoloji
2.1.1. Klinik Özellikler ve Tanı Kriterleri
Migren, çocukluk çağında, ergen veya erken erişkin yaşlarda başlayan,
sıklıkla bulantı, ışık (fotofobi) ve ses (fonofobi) hassasiyeti gibi semptomların da
eşlik ettiği periyodik aralıklarla gelen bir primer baş ağrısı türüdür. Yunanca
hemikrania (“yarım baş”) sözcüğünden türetilmiş olan migren, sıklıkla tek taraflı
olmakla birlikte erişkinlerin % 40’ında, çocukların ise % 60’ında iki taraflı seyreder.
Baş ağrısı zonklayıcı karakterde olup hareket ve fiziksel aktivite ile artar, çeşitli
etmenlerin etkisi ile kronik ve ilerleyici olabilir (11-13).
Migren ağrıları sıklıkla auralı (klasik) migren ve aurasız (basit) migren olarak
sınıflandırılır. Auralı migren, migrenlilerin yaklaşık %15-30’unda görülür. Görsel,
duyusal veya motor gibi nöral fonksiyonlarda geçici fokal bozulma (aura) ve 20-40
dakika sonrasında başlayan tek taraflı (hemikraniyal) baş ağrısı ile karakterizedir.
Ağrı çoğunlukla, frontotemporal bölgede ve göz etrafında lokalize ve tek taraflı olsa
da başın ve ensenin herhangi bir bölgesinde hissedilebilir. Görmede bozulma, en sık
görülen fokal nörolojik bulgulardan biridir ve görme alanının sıklıkla ortasından
başlayarak perifere doğru yayılan beyaz veya gümüş renkteki ışık çakmaları, çok
renkli ışıklar, göz kamaştırıcı zig zag çizgi oluşumu, bulanık veya puslu görme
şeklinde olabilir. Aurayı baş ağrısı takip eder. Tipik olarak 4-72 saat sürer. Baş
ağrısına bulantı (%80), kusma (%50), fotofobi, fonofobi, duygudurum değişiklikleri,
sersemlik hissi, anoreksi, konuşma bozuklukları eşlik edebilir (11, 12). Aurasız
migren ise bulantı, kusmanın eşlik etmediği ve az olmakla birlikte jeneralize de
seyredebilen karakterdedir. Basit migren olarak da anılır. Aurasız migren, auralı
migrene göre daha sıktır, ancak auralı migrenin ailesel özelliği daha belirgindir (11,
14, 15). Fizik muayenede baş-boyun kaslarında hassasiyet, Horner sendromu,
konjunktival

hiperemi,

taşi/bradikardi,

hemiparezik nörolojik defisitler görülebilir.

hiper/hipotansiyon,

hemisensör

veya
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Tipik migren atakları genellikle birbirini izleyen dört fazdan oluşur (Şekil
2.1). Ancak bütün migrenlilerde tüm fazların oluşmayabileceği akılda tutulmalıdır.
1) Prodrom: Ataktan saatler hatta günler önce başlar, atağın habercisi
niteliğindedir.

Migrenlilerin

%30-40’ında

bulunur.

Konsantrasyon

problemleri, depresyon, konuşma ve okuma güçlüğü, yorgunluk, aşırı acıkma,
aşırı susama, sık idrara çıkma, hiperaktivite, hipoaktivite, bulantı, fonofobi,
fotofobi, tekrarlayan esnemeler, uyku problemleri, ense sertliği potansiyel
prodromal semptomlar arasında sayılabilir.
2) Aura: Baş ağrısından 20-60 dk önce başlar, 5-60 dk sürer. Sıklıkla görsel
bulgularla karakterize olmasına rağmen, afazi, işitsel halüsinasyonlar,
konfüzyon, baş dönmesi, hemiparezi/motor kuvvetsizlik, hıçkırık, koku
halüsinasyonları, paresteziler, his kaybı gibi fokal nörolojik bulgularla da
ortaya çıkabilir. Migrenlilerin %25 kadarında görülür. Bazen baş ağrısı
olmadan da ortaya çıkabilir (asefaljik veya sessiz migren, ağrısız aura).
3) Baş ağrısı: 4-72 saat süren, en rahatsız edici aşamadır. Şiddeti değişkendir.
Genellikle tek taraflıdır, ancak karşı tarafa da geçebilir. Ağrı fiziksel
aktiviteyle artar. Fotofobi, fonofobi, osmofobi, boyun ağrısı, bulantı/kusma,
diyare veya konstipasyon, nazal konjesyon, burun akıntısı, depresyon, ağır
anksiyete, yüzde kızarma, baş dönmesi, sersemlik, konfüzyon, dehidratasyon
veya sıvı yüklenmesi eşlik edebilir.
4) Postdrom: Baş ağrısı geçtikten sonra atak tam olarak bitmemiş olabilir. Çoğu
hasta, baş ağrısından saatler sonra tamamen düzelebilirken, bu süre bazen
günler alabilir. Bazen semptomlar alınan ilaçlara bağlı olarak da ortaya
çıkabilir. Postdromal semptomlara, baş ağrısından sonra 24 saate kadar
uzayabilen anormal serebral kan akımının eşlik ettiği ve hatta neden
olabileceği düşünülmektedir. Bu semptomlar, çökkün duygudurum veya
öfori, yorgunluk, konsantrasyon veya kavramada zayıflık, entellektüel
düzeyde düşüklüktür.
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Şekil 2.1. Migren atağının fazlarının şematik gösterimi
(Kaynak: http://www.headachecare.com/phases.html)

Uluslararası Başağrısı Derneği (IHS) kriterlerine göre (ICHD-II sınıflaması)
(16) aurasız migren için en az 5 adet tedavi edilmemiş/başarılı tedavi edilememiş, 472 saat süren baş ağrısı atağı olan hastada aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin olması
tanısaldır;
•

Tek taraflı,

•

Zonklayıcı tarzda,

•

Orta veya ağır şiddette,

•

Merdiven çıkma, yürüme vb. fiziksel aktivite ile artan veya günlük yaşamdan
alıkoyan baş ağrısı.

Bunlara ek olarak hastada aşağıdakilerden en az birinin olması gerekmektedir:
•

Bulantı ve / veya kusma

•

Işık (fotofobi) ve / veya ses (fonofobi) hassasiyeti

Bu semptomların başka bir rahatsızlıkla ilgili olmaması gerekmektedir.
Uluslararası Başağrısı Derneği (IHS) kriterlerine göre (ICHD-II sınıflaması)
auralı migren tanısı için ise en az 2 adet atağı olan hastada;
Aşağıdakilerden en az birini içeren auranın bulunması (motor kuvvetsizlik olmadan);
•

Tamamen geri dönüşümlü görsel semptomlar (pozitif veya negatif
özelliklerde)

•

Tamamen geri dönüşümlü duyusal semptomlar (pozitif veya negatif
özelliklerde)
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•

Tamamen geri dönüşümlü disfazik konuşma bozukluğu

Bunlara ek olarak aşağıdakilerden en az ikisinin bulunması;
•

Homonim görme semptomları ve/veya tek taraflı duyusal semptomlar

•

En az bir aura semptomunun en az 5 dakika süresince kademeli olarak
gelişmesi ve/veya farklı aura semptomlarının art arda en az 5 dk süresince
ortaya çıkması

•

Her bir semptomun 5 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürmesi

Ağrının aurasız migrendeki kriterlere uyması, aura sırasında veya sonrasındaki 60
dakika içerisinde başlaması ve başka bir hastalığa bağlı olmaması gerekmektedir.
Migren ağrıları, epizodik (ayda 15 günden az) ya da kronik (ayda 15 gün ya
da daha fazla) olabilir. Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlara migren
hastalarının en büyük başvuru sebeplerinden biri de ağrı sıklığında artma ve
hastalığın kronikleşmesidir. Kronik migrenin yaygınlığı %2-4 arasındadır (17).
Hastaların %62’si son 1 yıl içinde 8 veya daha az sayıda, %24’ü 8-14 arasında,
%14’ü de 14’ten fazla migren atağı geçirdiğini bildirmektedir (14). Migren ağrısı
kronik özellikte başlayabileceği gibi, zaman içinde kronik hal de alabilir (18-20).
Epizodik özelliği nedeni ile migren ataklarının frekansını artıran ve migren
ağrısını başlatan etmenler günümüzde önemli bir araştırma konusudur. Etkili bir
migren tedavisinin planlanabilmesi ve migren fizyopatolojisinin anlaşılabilmesi için
ağrıyı başlatan etmenlerin tespit edilmesi ve ilişkili oldukları mekanizmaların açığa
çıkarılması önemlidir.

2.1.2. Migren Yaygınlığı ve Ekonomik Yükü
Tüm dünyada, yetişkinler arasında son bir yıl içerisinde baş ağrısı rahatsızlığı
(en az bir kez semptomatik baş ağrısı) prevalansı %47’dir. Migren gelişmiş ülkelerde
en sık görülen nörolojik bozukluk olup, yaygınlığı farklı ülkeler arasında homojen
bir dağılım (%10-12) gösterir (14). Çin’de 5519 katılımcının olduğu kesitsel bir
çalışmada, erkeklerin %6,8’i, kadınların %13,8’inde (tüm katılımcıların %
10,53’ünde) migren tespit edilmiştir (15). Latin Amerika’daki 6 ülkede
gerçekleştirilen bir çalışmada ise migren yaygınlığı kadınlarda %6,1 – 17,4,
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erkeklerde %2,9 – 7,8 aralığında (21), Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia
eyaletinde yapılan bir çalışmada ise migren yaygınlığı kadınlarda %17,2, erkeklerde
% 6 olarak saptanmıştır (22). Türkiye’de yapılan bir çalışmada ise toplumdaki
migren yaygınlığı %16,4 olarak bulunmuştur (23). Kümülatif yaşam boyu
yaygınlığının dünyada kadınlarda %43, erkeklerde %18’e ulaştığı bildirilmektedir
(24). Türkiye’de yapılan bir çalışmada ise migrenin yaşam boyu yaygınlığı
erkeklerde %19,9, kadınlarda %29,3 olarak bulunmuştur (25).
Migrenlilerin yarıdan fazlası (%54) ayda bir veya daha fazla atak yaşarken,
%13’ü ise haftada bir ve üzerinde atak geçirmektedir (26). Ağır migren atakları
Dünya Sağlık Örgütü tarafından demans, kuadripleji, aktif psikoz gibi en çok işlev
kaybına yol açan hastalıklar arasında sınıflandırılmaktadır (27, 28).
Bu yönleri ile toplumun ortalama %12-15’i gibi büyük bir oranını etkileyen
migren, yaşam kalitesine ve işgücüne olan olumsuz etkisi nedeniyle dünya genelinde
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Görülme sıklığının
özellikle verimliliğin maksimum olduğu 25-55 yaş aralığında zirve yapması sosyoekonomik açıdan önemini daha da artırmaktadır. 2001 yılına ait Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre migren, tüm dünyada sakatlık ve işgücü kayıplarının en başta
gelen 20 nedeni arasındadır (DSÖ Dünya Sağlık Raporu 2001). Yakın zamanlarda
yapılan başka bir çalışma ise migrenin tüm dünyada yedinci en sık sakatlık ve işgücü
kaybı nedeni olduğu öngörülmektedir (29). Öyle ki, migrenin ekonomik yükünün,
ABD’de yıllık 14-32 milyar dolar, Avrupa Birliği’nde ise 23-50 milyar avro olduğu
tahmin edilmektedir (28, 30-34). Türkiye nüfusunun 75 milyonun üzerinde ve
migren prevalansının %16 olduğu (23) düşünüldüğünde ülkemizde de migrene bağlı
ekonomik yükün milyar TL’ler düzeyinde olduğu öngörülmektedir. Bütün bu
verilere karşın, migren hastalarının en az %50’si tanı almamakta veya yetersiz tedavi
edilmekte, ve migrenlilerin %50’sinden azı doktora başvurmaktadır (35). Dahası,
migren ekonomik etkisinin büyüklüğüne oranla en az kamu kaynağı ayrılan nörolojik
hastalık olarak da dikkat çekmektedir.
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2.1.3. Risk Faktörleri ve Komorbiditeler
Cinsiyet
Migren için en önemli değiştirilemez risk etmenlerinden biri cinsiyettir. Hem
auralı migrende hem de aurasız migrende kadın cinsiyet baskınlığı vardır (13).
Kadınlar ergenliğin sonuna eriştiklerinde erkeklere göre migren görülme riski 2-3 kat
artar (36, 37). Migrenin doğal seyri de kadınlarda daha kötüdür. Kadınlarda ataklar
daha sık, daha uzun süreli ve daha ağrılıdır. Erkeklere göre epizodik migrenin kronik
migrene dönüşme riski de kadınlarda 3 kat daha yüksektir (38).

Yumurtalık

hormonlarının (östrojen, progesteron) migrendeki cinsiyet farklılıklarından sorumlu
olduğu düşünülmektedir (37).
Yaş
Cinsiyet gibi yaş da migren için önemli bir risk faktörüdür. Migren sıklığı
adölesan döneminden itibaren artmaya başlar ve erişkinlik döneminde zirve yapar.
Yaşlılarda ise migren sıklığı giderek azalır. Üreme çağındaki kadınlarda migren
sıklığı erkeklere oranla anlamlı biçimde yüksekken, menopozla birlikte bu fark
giderek azalır. (Bkz. Şekil 2.2)

Şekil 2.2. Genel popülasyonda 1 yıllık migren prevalansı. 1 yıllık migren prevalansı, bir
toplumda Uluslararası Başağrısı Derneği tanı kriterlerine göre auralı veya aurasız migren
tanısı alıp önceki yılda en az 1 migren atağı olan kişilerin oranıdır. 15 yaşından önce migren
prevalansı kızlarla erkeklerde benzer iken, püberte sonrasında kızlarda hızlı bir artış görülür.
Üreme döneminde kadınlarda migren sıklığı erkeklerden 3 kat fazladır (Kaynak (39)’dan
uyarlanmıştır).
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Genetik
Genetik yatkınlığın migrende önemli rol oynadığı bilinmektedir (39).
Migrenlilerin

%70-80

kadarının

birinci

derece

yakınlarında

da

migren

bulunmaktadır. İkiz çalışmaları migrende monozigotik konkordansın %14 ila 100
arasında (ort. %50), dizigotik konkordansınsa %0 ila 40 (ort. %14) arasında
olduğunu göstermektedir (40). Bugün, migren klinik tablosunun oluşumunun %60
oranında genetik faktörler, %40 oranında ise genetik olmayan faktörler (endojen
(yaş, cinsiyet, komobiditeler vb.) ve eksojen (kafa travması, yorgunluk, uyku
düzensizlikleri vb.)) tarafından belirlendiği düşünülmektedir (39). Migrenin
kompleks genetik bir hastalık olduğu kabul edilmektedir, ve ilişkili spesifik genler
henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Bununla birlikte yapılan büyük ölçekli
genom çapında ilişkilendirme çalışmaları ve meta analizlerde, bugüne kadar 13
yatkınlık gen varyantı tespit edilmiştir. Bu varyantlar, beş farklı yolağa kümelenmiş
genlerde bulunmaktadır: glutamaterjik nörotransmisyon, sinaps gelişimi ve plastisite,
ağrı duyumu, metalloproteinazlar, ve damarlar ve metabolizma. Öte yandan dört
farklı migrenle ilişkili monogenik nörolojik hastalığa neden olan gen mutasyonu
tanımlanmıştır: Serebral otozomal dominant arteriyopati, subkortikal enfarktlar ve
lökoensefalopati (CADASIL) hastalığı (NOTCH3 geni), serebral herediter
anjiyopati, vasküler retinopati ve iç organ disfonksiyonu (CHARIOT) hastalığı
(TREX1 geni), ailesel ileri uyku fazı sendromu (FASPS) (CSNK1D geni) ve ailesel
hemiplejik migren (FHM) (FHM1: CACNA1A, FHM2: ATP1A2; FHM3: SCN1A
genleri). Özellikle iyon kanalları/pompası ile ilişkili mutasyonları taşıyan FHM
transgenik

hayvan

modelleri,

migrenin

deneysel

modelleri

olarak

bugün

araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (39).

2.1.4. Migren Tetikleyicileri
Migrenin, özellikle auralı migrenin, birtakım fizyolojik ve çevresel etkenlerle
tetiklenebildiği bilinmektedir. Migren tetikleyicileri olarak adlandırılan bu faktörler
arasında stres, egzersiz, açlık, uyku düzensizliği, parlak ve kuvvetli ışık, birtakım
gıdalar, alkol, aşırı kafein alımı ve yoksunluğu, kuvvetli kokular, emosyonel ve
hormonal değişimler sayılabilir (41-44). Çeşitli çalışmalar ışığın, auralı migreni olan
kişilerin yaklaşık %28-61’inde tetikleyici rol oynadığını ve stresten sonra en sık
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ikinci tetikleyici grubunu oluşturduğunu göstermiştir (41, 44-46). Hauge ve
diğerlerinin çalışmalarına göre, özellikle yansıyan güneş ışığı, parlak güneş ışığı ve
karanlık-aydınlık değişimleri, ışık kategorisindeki tetikleyicilerin başını çekmektedir.
Bu çalışmalarda, ışığa hassas olan migrenlilerin %47’si, migren ataklarının
yarısından fazlasının sözü edilen ışık formlarından biriyle tetiklendiğini bildirmiştir
(7, 46). 1999 yılında Martin ve diğerleri, migren ve gerilim tipi baş ağrısı bulunan
bireylerde yaptıkları çalışmalarında, rahatsız edici görsel uyarıların ve stresin baş
ağrısı tetikleyebildiğini göstermiştir (47). Bunun yanında benzeri birkaç çalışma
dışında migren tetikleyicileriyle ilgili literatürdeki büyük ölçekli çalışmaların hemen
tamamı migrenlilerin beyanına dayalı çalışmalar olup son yıllarda bu sözü edilen
tetikleyicilerin migren baş ağrısının tetiklenmesinde ne derece rol oynadığı tartışma
konusudur (48, 49). Bu yönde yakın zamanlarda yapılan bir çalışmada ilginç olarak,
egzersiz ve/veya ışık ile migren ataklarının tetiklendiğini ifade eden migrenlilerden
hiçbirinde, tek başına kuvvetli ışık uyarısına (yanıp sönme, titreme şeklinde –
flickering–) cevaben baş ağrısı uyarılamamış, egzersizle veya egzersiz+fotik
stimülasyon ile yalnızca %11’inde auralı migren, %11’inde aurasız migren
tetiklenebilmiştir (50). Bu çalışma, tetikleyicilerin ancak, birçok faktörün bir araya
gelmesiyle beynin yeterince yatkın hale geldiği durumlarda migreni tetikleyebildiğini
düşündürmektedir (49).
2.2. Migren Patofizyolojisi
Her ne kadar migren hastalarının ataklar arasındaki dönemde tamamen
normal oldukları kabul edilse de (12) migren, beyindeki ağrı ile ilişkili yapılardaki
regülasyon ve kontrolün bozulduğu anormal bir durumdur. Bugüne kadar yapılan
çalışmalar migrende hissedilen baş ağrısının trigeminovasküler sistemin aktivasyonu
ile, migren aurasının ise kortikal yayılan depresyon (KYD) ile ilişkili oluştuğunu
desteklemektedir (1, 4, 51-58). Karataş ve diğerlerinin yaptığı bir çalışma ile de
KYD’nin trigemovasküler sistemi etkileyerek migren ağrısını başlatabildiği
gösterilmiş̧ ve bu iki önemli mekanizma arasında bağ kurulmuştur (6). Bu bölümde
önce trigeminovasküler sistemden kısaca bahsedilecek, daha sonra bu çalışmanın
yönteminde migreni modellemek için kullanılan KYD ve ilişkili mekanizmalar
özetlenecektir.
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2.2.1. Migren ve Trigeminovasküler Sistem
Ağrı ile ilişkili anatomik yapılar
Beyin parankimi ağrıya duyarlı değildir, ancak 3, 4, 5, 7, 9 ve 10. kraniyal
sinirler ve intrakraniyal büyük serebral damarlar, pial damarlar, büyük venöz
sinüsler, dura mater ve dural arterler etraflarındaki büyük ölçüde myelinsiz liflerden
oluşan pleksus yapıları ağrıya duyarlıdır (11, 12, 58). Trigeminal sinirin oftalmik
dalı, vagus siniri ve glossofaringeal sinir ile ilk üç servikal sinir, ağrıya duyarlı
intrakranyal yapılardan gelen sinyallerin taşınmasından sorumludur (59). Migren
ağrısı ise ağrı yollarından özellikle meningeal damarlar ve trigeminovasküler uyarım
ile ilişkilidir (6, 58). Serebral damarları inerve eden trigeminal lifler, trigeminal
ganglionda substans P ve kalsitonin gen-ilişkili peptit (KGİP) içeren ve ganglionun
stimülasyonuyla bu maddeleri salıveren nöronlardan kaynaklanır (3, 58). Kraniyal
damarların stimülasyonu, örneğin superior sagittal sinüs, insanlarda ağrıya sebep
olur.
Migrenin fizyopatolojisi ile ilgili ilk önermeler 1938 yılında Graham ve
Wolff tarafından öne sürülmüştür (60). Araştırmacılar skotom fazından sonra migren
ağrısı başladığında ergotamin tartarat ile ağrının sonlanmasının, kraniyal damar
duvarlarındaki düz kasların kasılması ile gerçekleştiğini ve ağrının meningeal
damarların genişleyerek trigeminal sinir uçlarını uyarması ile ilişkili olduğunu ileri
sürmüşlerdir (60). Sonraki yıllarda da baskın teori (vasküler teori) haline gelecek
olan bu hipotez temel olarak üç gözleme dayanmaktaydı: 1) Uyanık hastalarda
yapılan beyin cerrahisi ameliyatlarında ağrıdan sorumlu en önemli yapıların büyük
serebral ve dural damarlar olması 2) Migren atakları sırasında karotid arterin
ekstrakranyal dallarının genişlemesi ve pulsatil hale gelmesi 3) Etkin bir antimigren
ilaç olan ergotaminin potent vazokonstriktör olması. Daha sonraki dönemde elde
edilen birtakım bulgular da bu hipoteze destek sağlamıştır (61-64). Sonraki yıllarda
yapılan bir çalışma, orta meningeal arter çapının migren atağı sırasında anlamlı
olarak arttığını ve sumatriptan tedavisi ile migren atağı sonlandırıldıktan sonra bazal
seviyenin de altına indiğini göstermiştir. Bunun aksine orta serebral arter çapının
migren atağı ile birlikte anlamlı olarak artsa da sumatriptan tedavisi ile farklılık
göstermediği bildirilmiştir. Bu bulgu hem intraserebral hem de ekstraserebral
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damarların migren ağrısı ile ilişkili olduğunu göstermektedir (63, 64). Öte yandan
sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, vasküler değişikliklerin aslında migren
patofizyolojisinde bir epifenomen olduğunu ve ağrının oluşumu için ne gerekli ne de
yeterli olmadığını göstermiştir. Örneğin pitüiter adenilat siklaz aktive edici peptid
(PACAP-38) infüzyonunun kraniyal vazodilatasyonla birlikte migrenlilerde atak
benzeri bir gecikmiş yanıta neden olduğu, ancak bu etkinin plasebo kontrollü
çalışmalarda teyit edilemediği, aynı gruptan başka bir mediyatör olan vazoaktif
intestinal peptidin (VIP) ise kraniyal damarlarda dilatasyona neden olmakla birlikte
migreni tetiklemediği ortaya konmuştur (65, 66). Aynı zamanda ergotaminin
migrendeki etkinliğinin vasküler değişikliklerden bağımsız olabileceği öne
sürülmüştür. Benzer şekilde nitrogliserinle tetiklenen migrende intrakraniyal veya
ekstrakraniyal damarlarda süreğen değişikliklerin olmadığı da yüksek çözünürlüklü
3T manyetik rezonans anjiyografi ile gösterilmiştir (67). Triptanlar (serotonin 5HT1B/1D agonistleri), lasmiditan (selektif nöral 5-HT1F agonisti) ve KGİP
antagonistleri ile yapılan çalışmalar da vazokonstiktör etkiden bağımsız olarak
etkinliğin

sağlanabildiğini

ortaya

koymuştur.

Bütün

bunlar

birlikte

değerlendirildiğinde, damarsal değişikliklerin migren için gerek ve yeter koşul
olmadığı, olasılıkla hastalığın altında yatan patofizyolojik süreçteki nöral
değişikliklerin bir epifenomeni oldukları anlaşılmaktadır (68).
Moskowitz, migren ağrısı ve trigeminovasküler sistem ilişkisini açıklamaya
çalışan vasküler hipotezden ayrı olarak meningeal inflamasyonun migren ile ilişkili
olabileceğini önermiştir (64, 69). Bu teoriye göre trigeminal gangliyonun uyarılması,
kalsitonin gen ilişkili peptit (KGİP) gibi moleküller aracılığı ile damarlardan protein
sızmasına, ödem oluşmasına ve mast hücre degranülasyonuna neden olarak steril bir
inflamasyon ile meningeal irritasyon oluşmasına neden olmaktadır (69-73).
Meningeal damarlar, trigeminal gangliyondan gelen miyelinsiz C lifleri ve az
miktarda miyelinli A sinir lifleri ile sarılmıştır. Meningeal irritasyon ya da vasküler
dilatasyon gibi değişiklikler bu sinir lifleri ile algılanır. Uyarılan trigeminal sinir,
trigeminal gangliyondan geçerek trigeminoservikal kompleksteki spinal trigeminal
gangliyonda ikinci seviye nöronlarda sinaps yapar. Bu nöronlar beyin sapında
çaprazlaştıktan sonra trigeminotalamik yolak ile talamus, beyin sapı ile anterior ve
lateral hipotalamusa projekte olur. Trigeminovasküler kompleksten talamusa ulaşan
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uyarılar, talamusun posterior, lateral posterior-dorsal ve ventral posteromediyal
talamik çekirdeklerini uyarır. Talamus da bu uyarıları, somatosensör kortekse ve
diğer limbik yapılara iletir. Böylece meningeal damarların genişlemesi ya da
inflamasyonu ile oluşan ağrı algılanır. Ayrıca trigeminoservikal kompleksten
ponstaki parasempatik superior salivatör çekirdeğe uyarı gönderilerek, bu çekirdeğin
pterigopalatin çekirdeği uyarması sağlanır. Pterigopalatin çekirdek de meningeal
damarları inerve ederek bir geri besleme sistemi oluşturur. Periakuaduktal gri cevher,
dorsal rafe çekirdeği, lokus seruleus ve rafe magnus, beyin sapındaki ağrı yollarını
modüle ederek ağrı algısını değiştirici etkide bulunabilir (11, 62, 74). Migren ağrısı
ile ilişkili ağrı yolakları Şekil 2.3’te şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 2.3. Migren ağrısının fizyopatolojisi ile ilişkili olan trigeminovasküler sistemin şematik
gösterimi (Kaynak (74)’den düzenlenerek alınmıştır.)

Talamusun migren ile ilişkili olan posterior ve lateral posterior bölgeleri
ayrıca hipotalamusun dopaminerjik hücre grubundan ve ventromediyal ve
tuberomamiller çekirdeklerinden de projeksiyonlar alır. Bu projeksiyonlar, mevcut
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migren ilişkili ağrı yolaklarının stres, açlık gibi tetikleyiciler ile ilişkisini de destekler
(75).
Trigeminal uyarı ayrıca, çoğunlukla glutamat gibi uyarıcı aminoasitler ile
birlikte bulunan KGİP, P maddesi, nörokinin gibi vazodilatör moleküllerin (76, 77)
salınımını sağlar ve kendisi üzerinde bir pozitif geri besleme sistemi oluşturur.
Migren ağrısının algılanması, trigeminovasküler sistemle ilişkilidir ancak
migren ağrısı sadece meningeal damarların genişlemesi ve inflamasyonundan
kaynaklanmamaktadır. Hem vasküler hipotez hem de meningeal inflamasyon teorisi,
migren ağrısının algılanma yollarını aydınlatabilse de, migren aurası gibi
fizyopatolojik olayları ve trigeminovasküler aktivasyonu başlatıcı olay veya süreci
açıklamaktan uzaktır. Migren ağrısı, sadece periferik yolların uyarılması ile değil
kortikal yapıların etkisi ile de uyarılabilir. Migrenin nöral teorisi olarak da
adlandırılan bu teoriye göre, migren atakları neokorteksteki aşırı hücresel
uyarılabilirlik sonucunda tetiklenmektedir. Nöronal uyarılabilirlik artışının kortikal
yayılan depresyona (KYD) yol açtığı, auranın beyindeki karşılığı olan bu dalganın
ise nihai olarak trigeminal afferentlerin uyarılması ve ağrının algılanması ile ilişkili
olduğu bugün daha yaygın olarak kabul edilmektedir. Migren, kortikal yapılar, beyin
damarları ve trigeminovasküler sistem arasındaki kompleks ilişki, aşağıda KYD
mekanizması üzerinden daha detaylı olarak açıklanacaktır.

2.2.2. Migren ve Kortikal Yayılan Depresyon
Migren ağrısının kortikal uyarıcı mekanizmaları, bazı araştırmacıların önemli
gözlemleri sayesinde saptanmıştır. 1941 yılında, kendisi de bir migren hastası olan
Lashley, migren atağı öncesinde aura sırasında gördüğü skotomların şekillerini
zaman bağımlı olarak not etmiş ve bu notlardan yola çıkarak görme korteksinde
başlayan ve çevre dokulara yayılan bir kortikal aktivite değişikliğinin bu skotomlarla
ilişkili olduğunu öne sürmüştür (51). 1944’de Aristides Leão tavşan beyinlerinde
elekrokortikografi kullanarak yaptığı ölçümlerde beynin bir bölgesinin elektriksel
uyarımı sonrasında, uyarılan bölgeye yakın alanlardaki elektrotlarda beyin
aktivitesinin baskılandığını göstermiştir (1). Kortikal aktivitedeki bu baskılanma,
çevre dokulara da yayılmış ve 5-10 dakikalık bir dinlenme döneminden sonra aktivite
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normale dönmüştür (Şekil 2.4). Leao daha sonra yayılan kortikal aktivite
baskılanmasına, pial damarlarda belirgin genişlemenin eşlik ettiğini gözlemlemiş ve
yayılan depresyon ile serebral iskemide oluşan yavaş potansiyel değişiklikleri
arasındaki benzerliklere dikkat çekmiştir (78-80).

Şekil 2.4. Kortikal yayılan depresyonun Leao tarafından tariflenen orijinal gösterimi.
Anestezi altındaki tavşanda beyin yüzeyinden yapılan elektrokortikografi (ECoG)
kayıtlarında F elektrotların pozisyonlarını; S: stimülasyon elektrotlarını, 1-7 ise kayıt
elektrotlarını göstermektedir. A-L yüzey elektrot çiftlerinden elde edilen kayıtları
göstermektedir. A ve B arasında korteks tetanik stimülasyon ile uyarılmıştır. Stimülasyonun
sonlanmasını takibe geçen süre panellerin altında gösterilmiştir. Depresyon korteks yüzeyi
boyunca yayıldıkça ECoG izoelektrik hale gelmektedir. K ve L arasında yedi dakika geçmiş
olup, L’de ECoG aktivitesinin tamamen geri döndüğü görülmektedir (Kaynak (1)’den
alınmıştır).

Bu keşiften sonra hayvan çalışmaları KYD elektrofizyolojisinin anlaşılmasına
büyük katkılar yapmıştır. Fakat geleneksel skalp EEG’si ile insanlarda KYD’nin
gösterilememesi, KYD’nin klinik öneminin uzun yıllar göz ardı edilmesine neden
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olmuştur. Her ne kadar 1958 yılında Milner ilk defa migren aurası ile KYD
arasındaki paralelliklere dikkat çekse de (81), KYD’nin migren patofizyolojisindeki
olası rolüne dair görüşler ancak 1980’li yıllarda Moskowitz ve Lauritzen’in
çalışmalarıyla ciddi anlamda tartışılmaya başlanmıştır (82, 83). 1990’lı yıllardan
itibaren ise hem görüntüleme ve genetik alanlarındaki gelişmeler hem de hayvan
çalışmalarından elde edilen kanıtlar, KYD’nin migren patofizyolojisindeki rolünün
daha iyi anlaşılmaya başlamasını sağlamıştır.
Olesen ve Lauritzen 1981 yılında karotit artere Xenon-133 uygulanarak beyin
kan akımının incelendiği, 6 auralı migren hastası ile yürütülen bir çalışmada, migren
ağrısının her aşamasının (aura ve başağrısı) yayılan vasküler değişiklikler ile ilişkili
olduğunu göstermiştir. Migren hastalarının aura döneminde oksipitoparietal beyin
kan akımı azalmış ve posteriorda görülen oligemi, 15-45 dakika içinde anteriora
doğru yayılmıştır. Bazı hastalarda atak başlangıcında fokal hiperemi izlenmiştir (52).
Sonraki yıllarda hayvan çalışmalarında da, gerek KYD gerekse hipoksi ve iskemi
gibi durumlarda da benzer bir deporizasyon dalgası, dalgaya eşlik eden hızlı bir kan
akımı artışı ve takiben daha uzun süren % 20 - 25’lik bir kan akımı azalmasının
olduğu anlaşılmıştır (53, 54). KYD sırasında görülen bu kan akımı değişiklikleri
auralı migrenlilerde de sonraki yıllarda yapılan tek-foton emisyon bilgisayarlı
tomografi (SPECT), pozitron emisyon tomografi (PET) ve kan oksijen düzeyi
bağımlı (BOLD) manyetik rezonans (MR) görüntüleme çalışmaları ile de
desteklenmiştir (4, 55). 1999 yılında Cao ve diğerlerinin yaptıkları fMRG-BOLD
çalışması, görsel uyarılarla baş ağrısı tetiklenen migrenlilerde stimülasyonu takiben
oksipital kortekste KYD benzeri yayılan nöronal supresyona, yayılan vazodilatasyon
ve hiperoksijenizasyonun eşlik ettiğini göstermiştir (84). 2001 yılında Hadjikhani ve
arkadaşları tarafından 3 auralı migren hastası ile yapılan, fonksiyonel MRG çalışması
ise migrenlilerde KYD oluşumuna dair en kuvvetli delillerden birini oluşturmuştur.
Egzersizle indüklenen aurası bulunan bir hastada, görsel kortekste BOLD sinyalinde
fokal artışın (vazodilatasyon) yavaş bir hızda (3 mm/dk) ilerlediği ve ardından
sinyalin azaldığı (vazokonstriksiyon) izlenmiştir. (Şekil 2.5). Bu gözlem, görsel
kortekste KYD gibi bir elektrofizyolojik olayın aurayı başlattığını desteklemiştir.
Buna göre, migren ağrısı öncesinde gerçekleşen aura fazında oksipital kortekste bir
depolarizasyon dalgası (KYD) oluşur. Bu dalga, dakikalar içinde korteks boyunca
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öne doğru yayılır ve çevre dokuların da depolarize olmasını sağlar. İlerleyen
depolarizasyon dalgasına sıklıkla vasküler değişiklikler de eşlik eder.

Şekil 2.5. Migren aurası sırasında kortikal aktivasyonun yayılan supresyonu. (A) 20 dk
süresince sintilasyon skotomu ve görme alan defektinin ilerleyişini gösteren çizim. Kırmızı
çizgi görsel algının ilerleme yönünü göstermektedir. (B) Aynı hastanın beyninin anatomik
MRG verilerine göre rekonstrüksiyonu. Oksipital lobun posterior medial yüzünde sulkuslar
koyu, giruslar açık gri olarak gösterilmiştir. Zamanla oluşan MRG sinyal değişiklikleri sağda
gösterilmiştir. Primer görsel kortekste (V1) kalkarin sulkus boyunca arkadan öne doğru olan
voksel dizisinden sırayla alınan kayıtların zamansal grafiği. Benzer BOLD yanıtı ekstrastriat
bölgelerde de bulunmuştur, ancak bunların MR değişikliğinin ortaya çıkış zamanlaması
farklıdır. MR değişiklikleri, retinotopik görsel korteksin daha eksantrik temsil alanlarıyla
kıyaslandığında foveal temsil alanında daha erken ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu, auranın
görme alanında merkezden perifere doğru yayılımı ile uyumludur. (A ve C). (C) Aynı
hastanın interiktal görüntülemelerde elde edilen retinotopik eksantrisitesinin MRG haritası.
Sol üstteki logoda gösterildiği üzere, retinotopik olarak foveadaki spesifik aktivasyon
kırmızı, parafoveal eksantrisiteler mavi ve daha periferik eksantrisiteler yeşil ile
gösterilmiştir (Kaynak (4)’den alınmıştır).
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İnsanlardaki görüntüleme çalışmalarına paralel olarak yapılan hayvan
çalışmaları da KYD’nin migren patofizyolojisindeki olası rolünün aydınlatılmasını
sağlamıştır. Oksipital kortekste başlayan ve yayılan bu elektriksel aktivitenin
trigeminovasküler sistemi de uyarabildiği gösterilmiştir (85). KYD sonrasında
trigeminovasküler sistem aktivitesi artar (57, 86, 87). Sıçanlarda KYD uyarıldıktan
14 dakika sonra trigeminal nosiseptörlerin ateşleme hızında yaklaşık iki kat artış
oluştuğu ve artmış̧ aktivitenin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirilmiştir (57). Lambert ve
arkadaşlarının deneyinde KCl ile KYD uyarıldıktan 20 dakika sonra trigeminal
nöronların ateşleme hızında anlamlı bir artış olmuştur (86). Bunlara ek olarak genetik
migren modellerinde (FHM1 ve 2) ve dişi hayvanlarda KYD’ye yatkınlığın arttığının
gösterilmesi, migren profilaksisinde kullanılan ilaçların KYD sıklığını azaltması
KYD-migren ilişkisini destekleyici önemli çalışmalar olmuştur (88-90).
KYD’nin trigeminovasküler sistemin aktivasyonuna (dolayısıyla baş ağrısının
oluşumuna) nasıl yol açtığı ise önemli bir araştırma konusu olmuş̧ ve ancak yakın
zamanda

aydınlatılabilmiştir.

Önceki

araştırmalarda,

KYD’nin,

beyinde

nöroinflamasyon teorisinde öne sürülene benzer bir etki gösterdiği, KYD oluşumu ile
ekstraselüler mesafeye hücre dışı kalsiyum mevcudiyetine bağımlı olarak KGİP
salınımının trigeminovasküler uyarımı sağladığı önerilmiştir (2, 85, 91). Bunun yanı
sıra KYD oluşumundan bir saat sonra kortekste bir matriks metalloproteinazı (MMP)
olan MMP-9 seviyelerinin hızla arttığı ve MMP-9’un meningeal inflamasyon
teorisine benzer şekilde damar etrafındaki jelatinolitik etkisi ile geçirgenliği artırarak
meningeal irritasyon ile ağrı oluşturabileceği önerilmiştir (92). KYD dalgasının
yayılması sırasında salınan potasyum iyonları, hidrojen iyonları ve glutamat
moleküllerinin de meningeal nosiseptörlerin uyarılmasından sorumlu olabileceği
önerilen bir diğer mekanizmadır (2). Yakın zamanda Karataş ve diğerleri tarafından
yapılan bir çalışma ile KYD- trigeminovasküler sistem ilişkisini açıklayan yeni bir
mekanizma önerilmiştir. KYD ile artan potasyum iyonları ya da nitrik oksit gibi
moleküllerin saatlerce süren baş ağrısını sürdürmeye yeterli olmayabileceğinden yola
çıkan araştırmacılar, KYD ile panneksin1 kanallarının açıldığını, bunun hücre içi bir
alarm tepkisini başlattığını göstermişlerdir. Bunun sonucunda HMGB-1’in nörondan
salındığını, astrositlerde sitoplazmik NF-KB’nin çekirdeğe translokasyonuna yol
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açtığını ve bunun sonucunda ifadesi artan inflamatuvar aracı moleküllerin astrosit
son ayaklarından salınarak trigeminovasküler yanıta yol açtığını bulmuşlardır (Şekil
2.6) (6).
Sonuç olarak, insan çalışmalarında migrenin aura fazı ile ilişkili olduğu
gösterilen KYD dalgasının, intrinsik mekanizmalar üzerinden trigeminovasküler
sistemi uyararak migren ağrısını tetikleyebildiği kanıtlanmıştır.

Şekil 2.6. KYD’nin indüklediği ve trigeminovasküler sistem aktivasyonuyla sonuçlanan
kompleks parankimal sinyal kaskadı. Şemada KYD oluşumunu takip eden 30 dakikalık
sürede meydana gelen olaylar gösterilmiştir. KYD, propidyum iyodür (Pİ) girişi (kırmızı
küreler) ile desteklendiği üzere geçici olarak panneksin-1 kanallarının açılmasına yol açar.
Bunun sonucunda kaspaz-1 aktivasyonu sağlanmakta ve pro-inflamatuvar medyatörler (örn
HMGB1, IL-1) salınmaktadır. Sonuçta NF-kB etkisiyle astrositlerde COX2 ve iNOS ifadesi
artar. Sitokinler, prostanoidler ve NO glia limitansı oluşturan astrositlerden subaraknoid
aralığa salınır ve böylece pial damarlar etrafındaki trigeminovasküler sinir dallarını devamlı
olarak uyarır. Orta meningeal arteri inerve eden trigeminal dalların etkisiyle mast hücre
degranulasyonu ve steril dural inflamasyon uyarılırken bir yandan da trigeminoparasempatik
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refleks sonucunda orta meningeal arter dilatasyonu ortaya çıkar. Çalışmada kullanılan
inhibitörlerin hangi aşamalarda etkili oldukları kırmızı T-çubuklarla gösterilmiştir.
İnflamasyonla birlikte pek çok sitokinde meydana gelen artışa bağlı olarak mikroglia dahil
pek çok hücrenin uyarılması ve çeşitli görevler üstlenmesi olasıdır (örneğin NF-kB
nöronlarda da aktifleşiyor olabilir) (Kaynak (6)‘dan alınmıştır).

2.2.3. Migren ve Korteksin Uyarılabilirliği
Nöronal uyarılabilirlikte artış (hipereksitabilite) KYD’yi tetikleyebilir.
Ancak, KYD’nin auralı migrenli hastalarda patofizyoloji açıklayabildiği kabul
edilmekteyken,

aurasız

düşünülmektedir.

Bu

migrenlilerde
hastalarda

mekanizmadan

migren,

sinaptik

sorumlu

iletimde

ve

olmadığı
nöronal

uyarılabilirlikteki değişiklikler veya nörotransmitterlerdeki spesifik disfonksiyon ile
karakterizedir. Alternatif hipotezler arasında serotonin patogenezi, korteks aşırı
uyarılabilirliği/aşırı yanıtlılığı, ve azalmış enerji rezervi hipotezi sayılabilir (93, 94).
Burada migrende korteks uyarılabilirliği ve yanıtlılığı ile ilişkili literatür kısaca
özetlenecektir.
Migrende oksipital korteksin uyarılabilirliği,

transkranyal manyetik

stimülasyon ile fosfenlerin oluşmasıyla değerlendirilmektedir. İlk çalışma auralı
migrenlilerde fosfenlerin oluşturulması için daha düşük bir eşik bildirmiş olup,
oksipital korteksin aşırı uyarılabilirliğini desteklemiştir (95, 96). Bu çalışmaya zıt
olarak, başka bir çalışmada ise TMS ile uyarılan fosfen sıklığı auralı migrenlilerde
daha düşük bulunmuştur (97). Teknik farklılıkların, çelişkili sonuçlardan sorumlu
olduğu düşünülmektedir. Bu öncül çalışmalardan sonra yapılan üç farklı çalışma ise
hem auralı hem aurasız migrende oksipital korteksteki hipereksitabiliteyi
doğrulamıştır (98-100). Aurora ve diğerlerinin (99) çalışmasında oksipital korteks
hipereksitabilitesi, aynı hastalarda görsel olarak uyarılan baş ağrılarına yatkınlıkla
ilişkili bulunmuştur.
Kronik ve aşırı ilaç kullanımına bağlı migrenlilerde yapılan çalışmalar da
özellikle somatosensoriyel ve vizüel kortekslerde uyarılabilirlikte artışa, inhibitör
kortikal internöronlarda aktivite azalmasına ve en azından görsel yanıtlar için artmış
habitüasyona işaret etmektedir (101).
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Migren modeli olarak FHM1 knock-in transgenik hayvanların kullanıldığı
elektrofizyolojik çalışmalarda, artmış glutamat salınımı ile KYD oluşumu arasında
nedensel bir ilişki bulunmuştur. FHM1 mutasyonlarının sinaps spesifik etkisi,
migrendeki epizodik KYD oluşumlarının temeli olarak eksitasyon-inhibisyon
dengesinin bozulmasına ve nöronal hipereksitabiliteye işaret etmektedir (102). Aynı
grubun daha sonraki çalışmalarında ise FHM1 modelinde eksitatör transmisyonda
artış bulunurken, inhibitör transmisyonun etkilenmediği bulunmuş (103), bununsa
muhtemelen eksitatör ve inhibitör nöronlardaki CaV2.1 kanal ekspresyonunun farklı
olmasından kaynaklandığı öne sürülmüştür. Ekstitatör ve inhibitör devrelerdeki
işlevsel

bozuklukların,

interiktal

dönemde

ve

belirli

koşullarda

(migren

tetikleyicilerine yanıt gibi) migrenlilerde görülen anormal duyusal bilgi işlenmesinin
altında yatan neden olabileceği, bu şekilde eksitatör/inhibitör dengenin bozulmasına
ve nöronal hiperaktiviteye yol açarak, ekstraselüler K+ düzeyinin KYD tetiklenmesi
için gerekli kritik düzeyin üzerine çıkmasıyla sonuçlanabildiği düşünülmektedir (3,
104).
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Şekil 2.7. Migren oluşumundaki olası patofizyolojik mekanizmalar. Migrenin, kortikal (ve
muhtemelen

subkortikal)

aktivite

sırasında

eksitatör/inhibitör

(E/İ)

dengenin

düzenlenmesindeki yetersizlikle karakterize, beyin uyarılabilirliğinin bir bozukluğu olduğu
öne sürülmektedir. FHM (1 ve 2) ve olasılıkla diğer birtakım migren alt tiplerinde (büyük
mavi oklar) korteksteki aşırı tekrarlayan glutamaterjik nörotransmisyonun (pembe
kutucuklar) kortikal E/İ dengesini dinamik olarak ayarlayan kortikal devrelerde bozulmalara
yol açtığı düşünülmektedir. Bu da duyusal işlenmede işlev bozukluğu, -belli koşullar
oluştuğunda ise (örn. migren tetikleyicileri)- E/İ dengesinin bozulması ve nöronal
hiperaktiviteyle sonuçlanır, ki bu da KYD tetiklenmesi için gerekli koşulları yaratır, böylece
aura ve akabinde trigeminovasküler ağrı yolları aktive olur. Migrenin geniş klinik ve genetik
heterojenitesi dikkate alındığında, farklı migren alt tiplerinde (paralel ince mavi oklar)
kortikal fonksiyonun düzenlenmesindeki bozukluğun ve KYD’ye yatkınlığın altında henüz
aydınlatılmamış farklı moleküler ve hücresel mekanizmalar yatabilir. Önerilen bu şema, hem
FHM hem de yaygın migrende subkortikal alanlardaki (yeşil kutular) disfonksiyonların
kortikal fonksiyonun düzenlenmesindeki bozukluğa ve migren başağrısının gelişimine (örn.
santral trigeminovasküler yolların aşırı uyarılabilirliğine yol açarak) katkı sağlayabilme
olasılığını da içermektedir (Kaynak (104)‘den alınmıştır).
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2.3. Kortikal Yayılan Depresyon (KYD)
2.3.1. KYD’nin Fenomenolojisi
Kortikal yayılan depresyon (KYD) ilk kez 1944 yılında Aristides Leao
tarafından tanımlanmıştır. Leao, tavşan serebral korteksinin kısa, tekrarlayan
elektriksel stimülasyonunun, spontan ve duyusal-uyarılmış elektrokortikografik
(ECoG) aktivitenin birkaç dakika süren yayılan depresyonuna neden olduğunu
gözlemlemiştir (1). Sonraki çalışmaları ile ise, bu depresyonun interstisyel DC
(direct coupled / direct current) potansiyelinde 1-2 dk süren, -5 ila -15 mV amplitüde
ulaşan negatif değişime (ΔVo) neden olduğunu göstermiştir (79). ΔVo, tipik olarak
hızlı bir erken pik, ardından daha az negatif bir plato veya kısa inişi (çentik) takiben,
yavaş bir ikinci negatif pik ile karakterizedir (2). Kortikal nöronlardan yapılan
intraselüler kayıtlar, ΔVo sırasında tama yakın depolarizasyon ve membran
direncinde kuvvetli düşüş olduğunu göstermiştir. KYD olarak adlandırılan bu dalga,
yalnızca elektriksel uyarıyla değil başta potasyum klorür (KCl) olmak üzere birçok
kimyasal ve iğne batırılması gibi fiziksel travma ile de uyarılabilmektedir.
Beynin hasarlanmaya cevabı olarak ortaya çıkan KYD dalgası, filogenide
oldukça korunmuş bir fenomen olup tüm memelilerde, kuşlarda, sürüngenlerde ve
balıklarda da görülmektedir. Hatta böceklerde sistemik stres durumlarında ortaya
çıkan KYD benzeri olayların adaptif bir avantaj sağladığı öne sürülmektedir (8).
İnsanda ise KYD, travmatik ve vasküler beyin hasarı (iskemik inme, subaraknoid
kanama vb.) durumlarında ortaya çıkmakta ve ayrıca migrenin altında yatan temel
başlatıcı olay olduğu düşünülmektedir (3, 83, 105).
KYD, bir kısmı nöronlar içerisindeki depolarizasyon gradienti ile
açıklanabilen farklı fazları olan karmaşık bir fenomendir. Hipokampal dilimler
üzerinde, dendritik ve somatik bölgelerden yapılan eş zamanlı kayıtlar, ΔVo ve
nöronal membran depolarizasyonun, stratum radiatumda (dendritik tabaka), stratum
piramidale’ye göre daha erken başladığı ve daha uzun sürdüğünü göstermiştir (106,
107). Birkaç saniye süren erken fazda, apikal dendritler tamamen depolarizeyken,
soma yalnızca kısmen depolarize durumdadır; ardından gelen 15-20 sn süren ana
fazda tüm somatodendritik membran tamamen depolarize duruma geçerken; bunu
takip eden ve ikinci yavaş negatif ΔVo’a karşılık gelen geç fazda ise soma kısmi
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olarak repolarize olmuşken, yalnızca proksimal apikal dendritlerdeki ince bir bant
halen tam olarak depolarize durumda kalmıştır (106). Bu özellikler, KYD-ilişkili
depolarizasyonun önce piramidal nöronların apikal dendritlerinde yerleşik kanalların
aktivasyonu (erken faz) ve ardından somatodendritik membran boyunca yerleşik
diğer kanalların aktivasyonuyla (ana faz) başladığına işaret etmektedir. Bunu
takibense, somatobazal bölgedeki kanalların kapanmasıyla net içeri doğru akım
yalnızca proksimal apikal dendritlere sınırlı kalmaktadır (geç faz) (Şekil 2.8a). “Hep
ya da hiç” şeklinde oluşan KYD, gri cevher boyunca kendi kendine 2-5 mm/dakika
hızında yayılır. Bu dalganın ön kenarı, apikal dendritlerin bulunduğu tabakalar
boyunca ilerler (Şekil 2.8a).
KYD, hücre içi ve dışı iyon seviyeleri, nörotransmiterler, beyin
metabolizması ve serebral kan akımında önemli değişiklikler ile ilişkilidir (2, 105,
108).

2.3.2. KYD Sırasında Görülen İyon Değişimleri
KYD dalgası sırasında, -15 mV’a ulaşan geçici bir negatif DC potansiyel
kayması (“yavaş potansiyel değişimi”) görülür. Bu kaymaya, hücre dışı K+
derişimlerindeki ([Na+]e) hızlı artış (30-60 mM) ve hücre dışı sodyum ([Na+]e), klor
([Cl-]e) (50-70 mM) ve kalsiyum ([Ca2+]e) derişimlerindeki (0.2–0.8 mM) hızlı düşüş
eşlik eder. KYD ayrıca hücresel şişme ve hücre dışında (pHe) önce geçici alkali, daha
sonra ise asidik pH değişimi ile ilişkilidir (Şekil 2.8b).
[Na+]e’deki değişim, [K+]e’deki değişimden daha büyük olup, [Cl-]e’deki

değişim ile benzerdir. Bu nedenle, elektronötralitenin organik anyonların hücre
dışına çıkışıyla sağlandığı düşünülmektedir. Gerçekten de, glutamat ve aspartat gibi
birçok aminoasit KYD sırasında hücre dışına salınmaktadır (2).

!

25

Şekil 2.8. KYD’nin elektrofizyolojik özellikleri ve ilişkili iyonik değişimler. a. Üstteki iki
eğri KYD sırasında hipokampustaki apikal dendrit ve piramidal hücre soma bölgelerinden
yapılan eş zamanlı hücre dışı potansiyel kayıtlarını (Vo), aşağıdaki eğri ise KYD sırasında
bir piramidal hücrenin membran potansiyelini (Vm) göstermektedir. Erken fazda, apikal
dendritler neredeyse tamamen depolarize olurken, soma yalnızca kısmen depolarize
olmaktadır. Ana fazda hem soma hem dendritler tamamiyle depolarizedir. Geç fazda ise
yalnızca proksimal apikal dendritlerde dar bir bant tamamen depolarize durumda kalmıştır.
b. KYD sırasında hücre dışı iyon konsantrasyonlarındaki değişimler ([K+] , [Na+] , [Cl-] ,
e

2+

e

e

+

[Ca ] ve glutamat) gösterilmiştir. Erken, hızlı Vo değişimiyle ilişkili hızlı rejeneratif [K ]
e

e

artışı öncesinde -KYD’nin ilerlemesinin hücre dışı mesafede potasyumun difüzyonuna bağlı
olmasından beklendiği üzere- bir [K+] yükselişinin olduğu varsayılmaktadır (Kaynak
e

(108)’ten alınmıştır).

KYD, serebral kortekste hem nöron hem de astrositlerin hücre içi kalsiyum
konsatrasyonlarında

([Ca+2]i)

büyük

artışlarla

ilişkilidir.

Bununla

birlikte,

nöronlardaki [Ca+2]i artışı, astrositlerdekinden önce ortaya çıkar ve KYD-ilişkili
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nöronal [Ca+2]i dalgası astrositlerdeki [Ca+2]i artışının baskılanmasından etkilenmez.
Yani “nöronlar başlatır, astrositler takip eder” ve KYD sırasındaki [Ca+2]e değişimi
esas olarak kalsiyumun nöronlara girişini yansıtır. CA1 piramidal hücrelerinde, KYD
depolarizasyonunun fazlarıyla uyumlu olarak; [Ca+2]i artışı önce dendritlerde sonra
somalarda ortaya çıkar; dahası, apikal dendritlerde somalardan daha uzun sürer ve
KYD’nin geç fazında yalnızca dendritlerde büyük artış meydana gelir (108, 109).
KYD sırasındaki değişimler nöronlar ve astrositler arasında farklılık
göstermektedir. KYD başlangıcında pHe’deki geçici artış, nöronlara geçici bir proton
geçişini (ve/veya HCO3- çıkışını) yansıtmaktadır, şöyle ki bu duruma nöronlarda
hücre içi pH’nın geçici düşüşü, astrositlerde ise artışı eşlik etmektedir. KYD
sırasında astrosit depolarizasyonu büyük ölçüde pasiftir ve [K+]e’deki artış nedeniyle
olmaktadır (2). Dahası, KYD ile eşzamanlı hızlı bir mitokondriyal depolarizasyon
nöronlarda olurken, astrostilerde izlenmemektedir. Na+, Cl- ve suyun hücre içine
geçişiyle birlikte, in vivo ve in vitro olarak gösterildiği üzere esasen nöronal şişmenin
sonucunda hücrelerarası (interstisiyel) mesafe %40-70 oranında küçülmektedir.
Tersine, astrositler, kortikal dilimlerde KYD indükleyen yüksek [K+] solüsyonlarına
cevaben yalnızca pasif olarak şişmekteyken, in vivo olarak şişme göstermemektedir
(108, 110).
Sağlıklı bir beyin dokusunda tüm bu etkiler geri dönüşümlüdür ve birkaç
dakika içerisinde kalıcı bir hücre ölümü gerçekleşmeden iyon dengesi tekrar sağlanır
(2, 111). Depolarizasyonla birlikte saniyeler içerisinde ortaya çıkan, kortikal tabaka
2’deki dendritlerin tomurcuklanma ve diken kaybı gibi çeşitli morfolojik
değişiklikler de 8-10 dakika içerisinde geri dönmektedir, ki bu zaman aralığı da EEG
supresyonunun düzelmesi ile aynı zaman dilimine denk gelmektedir (108, 112).

2.3.3. KYD’ye Eşlik Eden Vasküler ve Metabolik Değişiklikler
Genellikle, serebral kan akımı ve beyin metabolizması sıkı bir şekilde
eşlenmiştir, bir diğer ifadeyle oksijen ve glukoz talebindeki artışa bağlı olarak beyin
kan akımı artar. Bozulan iyon gradientlerinin tekrar sağlanması ve membran
potansiyelinin repolarize edilmesi için Na+-K+ ATPaz pompasının çalışması ve
bunun için de yüksek miktarda ATP harcanması gerektiğinden, KYD, enerji
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metabolizmasında büyük bir artışa ve buna bağlı olarak da serebral kan akımında
büyük çaplı, ancak geçici bir artışa neden olur. Burada dikkat edilmesi gereken
önemli bir husus; bunun sağlıklı beyin dokusundaki KYD için geçerli olduğu,
yayılan depolarizasyonlar veya anoksik depolarizasyonlar gibi hasarlı (iskemik,
hipoksik) yahut perfüzyonu bozulmuş beyin dokusunda (örn. penumbra) ortaya çıkan
depolarizasyon dalgalarının ise sağlıklı beyin dokusundan farklı olarak hiperemi
olmaksızın uzun süren vazokonstriksiyon/oligemiye neden olarak, mevcut iskeminin
daha da derinleşmesine ve hasarın büyümesine yol açtığıdır (detaylı bilgi için bkz.
kaynak (105)).
ATP, esas olarak oksidatif fosforilasyonla mitokondrilerde üretilir. KYD’nin
repolarizasyon fazında mitokondriyel aktivite öylesine yüksek bir hıza ulaşır ki
oksijen tüketimi (serebral O2 metabolik hızı (CMRO2)), kan akımının gerekli oksijeni
sağlama kapasitesini aşar. Böylece, rodentlerde KYD sonrası 2 dakikaya kadar, doku
parsiyel oksijen basıncı (pO2) anoksik düzeylere düşebilir (ve hemoglobin iskemik
aralıkta desatüre olur) (113-115). KYD sonrasında NADH fluoresans sinyalindeki
artış da, oksijen yetersizliğinden dolayı NADH kullanımının azaldığını göstermekte
ve bu bulguları desteklemektedir (112). KYD sonrası oluşan serebral kan akımı
yanıtının saatler sürmesi şaşırtıcı değildir. Rodentlerde, KYD-ilişkili kan akımı
artışını uzamış hafif oligemi, doku pO2’deki artış ve hemoglobin desatürasyonu takip
eder. Oligemi (1-2 saat), spontan elektriksel aktivitenin baskılanmasından (10-20
dakika) daha uzun sürer. Bunun kısmen, bozulmuş vasküler yanıtlar nedeniyle
olduğu düşünülmektedir. Fakat, özellikle de CMRO’da artışa (yaklaşık 2 saat)
rağmen neden böyle bir oligeminin olduğu tam olarak bilinmemektedir (114). Artmış
vazokonstriktör 20-HETE sentezi, uzamış oligemiyi kısmen açıklayabilmekle
birlikte, kan akımının nöronal aktiviteye kenetlenmesindeki uzamış bozulmayı
açıklayamamaktadır (116). Bununla ilişkili olarak, ilk KYD dalgasının toparlanma
fazından sonra ikinci bir önemli, uzamış KYD fazı bildirilmiştir (115). Bu faza,
arteryal konstriksiyon, azalmış oksijen desteği ve bir negatif Vo şifti eşlik
etmektedir. Bu iki faz mekanistik olarak olarak birbirinden oldukça farklı olabilir
(108).
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Yüksek enerji talebinin karşılanmasında oksijen kadar önemli bir diğer husus
ise enerji metabolitleridir (glukoz, laktat vb.). KYD sırasında serebral kortekste
glukoz kullanımının ve kandan dokuya glukoz geçişinin arttığı, doku glukoz
düzeylerinin azaldığı, buna karşılık laktat düzeylerinin arttığı bilinmektedir (113,
117) Nöronal aktivitenin arttığı veya kritik durumlarda (hipoglisemi vb.) yeterli
enerji substratının sağlanmasında astrositik glikojen depolarının da önemli olduğu
bilinmektedir. Astrositik glikojen depolarının KYD hızını yavaşlatıcı etki gösterdiği
gösterilmiştir (118). Astrositler ve nöronlar arasındaki enerji substratı değişiminin en
önemli örneği ise kuşkusuz, ilk lez 1994 yılında Pellerin ve Magistretti tarafından
ileri sürülen astrosit-nöron laktat mekiğidir. Bu etkileşimin şu şekilde çalıştığı
düşünülmektedir: (1) nöronal aktivite hücre dışındaki glutamatı artırır, glutamat ise
Na+ bağımlı mekanizma ile spesifik glial glutamat taşıyıcılar ile astrositlere alınır; (2)
Oluşan [Na+]i artışı Na+/K+ ATPaz’ı aktive eder (özellikle alfa2 alt biriminini
mobilize ederek), böylece astrositlerde ATP tüketimi, hücre içine glukoz alımı ve
glikojenoliz artar; (3) bu ise laktat üretiminde büyük artışa neden olur ve laktat
ekstraselüler mesafeye salınır; ve (4) laktat, nöronlar tarafından oksidatif-kaynaklı
ATP üretiminde (Krebs siklusuna girerek) enerji substratı olarak kullanılabilir (119,
120). KYD’de de bu mekanizmanın önemli olabileceğine dair çalışmalar halen
devam etmektedir (121).

2.3.4. KYD Oluşumu İlişkili Mekanizmalar
KYD; kortekse uygulanan elektriksel stimülasyon (tetanik veya galvanik),
basınç veya iğne batırılması gibi mekanik uyarılar, alkali pH, düşük ozmolarite,
mikroemboliler ve birtakım kimyasallarla oluşturulabilmektedir. Kimyasal ajanlar
arasında

en

önemlileri

potasyum

iyonları,

glutamat

ve

hücre

dışı

K+

konsantrasyonunu artıran uvabaindir. Ağır hipoksi, veya daha genel bir ifadeyle ani
enerji

yetmezliği

de

KYD

benzeri

yanıtlar

(anoksik

depolarizasyonlar)

oluşturabilmektedir. Ayrıca beyinde oluşan iskemik bir odağın sınırlarından da
spontan olarak KYD benzeri dalgalar (peri-infarkt depolarizasyonlar) çıkarak çevre
beyin bölgelerine yayılabilmektedir.
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KYD’yi başlatan faktörün ne olduğu bu eletrofizyolojik fenomenin
tanımlandığı ilk günden bugüne kadar araştırmacılar için hep merak konusu
olmuştur. Bu konuda çeşitli hipotezler öne sürülmüş olmasına rağmen, bunlar
arasında bugün en çok kabul gören Grafstein’in potasyum hipotezi (1956) ile van
Harreveld’in glutamat hipotezidir (1959) (122, 123). Bu iki hipoteze göre hücre
dışında K+ ve/veya glutamat düzeylerinin artışı çevredeki nöronların depolarizasyon
sonucunda yavaş yayılan bir depresyon dalgasını tetiklemektedir (Şekil 2.9).
Ekstraselüler ortamda K+ konsantrasyonunun artırılması ile KYD indüklenebilmesi,
KYD’nin glutamat agonistleri ile aktive edilip glutamat reseptör antagonistleri ile
inhibe edilebilmesi de bu hipotezleri desteklemektedir. Sonraki yıllarda yapılan
çalışmalar bu teorileri daha da geliştirmiş ve KYD’nin muhtemelen hücre dışı K+
artışı ile başlayan bir süreçte presinaptik kalsiyum kanalları (Cav2.1) aracılı glutamat
salınımı, NMDA reseptörlerinin aktivasyonu, potasyum ve glutamat gerialım
mekanizmalarının bozulması/yetersizliği sonucu oluşan pozitif geribesleme döngüsü
ile tetiklendiğini ve K+ iyonlarının interstisiyel alanda diffüzyonu ile komşu
bölgelere yayıldığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte tetradotoksin gibi voltaj
bağımlı sodyum kanallarını bloke edebilen moleküllerle aksiyon potansiyelinin
oluşumunun engellendiği durumlarda bile KYD’nin yavaşlamasına rağmen halen
oluşabildiği görülmüş (anoksik depolarizasyonda inhibitör etki daha belirgin) ve
aksiyon potansiyeli olmadan da potasyumun salınabildiği gösterilmiştir. Böylece
KYD’nin

oluşumu

ve

yayılımında,

aksiyon

potansiyeline

bağlı

sinaptik

transmisyonun şart olmadığı ortaya konmuştu (124, 125). Öte yandan voltaj bağımlı
Na+ kanal (VBNK) blokörlerinden fenitoin ve lokal anesteziklerin, retinada KYD
hızını yavaşlattıkları ve eşiği yükselttikleri gösterilmiştir. Bu bulgular birlikte
değerlendirildiğinde KYD oluşumu için gerekli net içe doğru iyon akımının Na+
akımı ile oluştuğu, ancak KYD başlangıcında VBNK’larının tek başına bu akımdan
sorumlu olmadığı anlaşılmıştır. Glutamat bağımlı iyonotropik kanalların (özellikle
NMDA reseptörleri) bu aşamada rol oynadığı çalışmalarla gösterilmiştir. NMDAR
blokörleri KYD’yi bloke etmektedir (fakat anoksik depolarizasyonda daha az
etkilidirler) (Şekil 2.9).
KYD oluşumu ve yayılmasında kalsiyum Ca+2 iyonlarının da rolü olduğu
düşünülmektedir. KYD, hem nöron hem de astrositlerde hücre içi Ca+2 ([Ca+2]i)

!

30

konsantrasyonlarında büyük artışlarla ilişkilidir. Ancak, nöronlardaki [Ca+2]i artışı
astrositlerdekinden önce gerçekleşmektedir ve astrositlerdeki [Ca+2]i artışının
supresyonu KYD-ilişkili nöronal [Ca+2]i dalgasını etkilememektedir. Bu nedenle,
nöronlar başı çekerken, astrositlerse takip etmektedir; [Ca+2]e ’deki değişim de esas
olarak nöronlara Ca+2 geçişini yansıtmaktadır.
Özetle, günümüzde KYD dalgası incelenirken K+ dışında Na+, Ca+2 ve Cliyonları da göz önünde tutulmaktadır ve KYD’nin “ya hep ya hiç” seklinde
gerçeklesen bir dalga olduğu, artan K+ derişimlerinin ya da glutamat akışının KYD
dalgasını uyarabildiği ve KYD’nin apikal dendritlerdeki net içe doğru membran iyon
akımları ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Ancak bütün bu bulgulara rağmen
halen KYD oluşumuna dair tüm mekanizmalar tam olarak aydınlatılabilmiş değildir.
KYD’ye eşlik eden iyon değişimleri ve KYD oluşumunda iyon kanallarının
oynadığı önemli rol, ailesel hemiplejik migren (FHM) genlerinin bulunmasıyla daha
iyi anlaşılmıştır (Şekil 2.10). Bugüne kadar 3 gen üzerindeki mutasyonlar
tanımlanmıştır. FHM 1 mutasyonları, beyne özgül bir voltaj bağımlı kalsiyum kanalı
olan P/Q tip Cav2.1 kanalı α1 alt ünitesini kodlayan CACNA1A geni ile ilişkili olup,
kanal aktivitesinde artışla sonuçlanmaktadır (126). α1 alt ünitesi özellikle beyine
özgüldür ve voltaj bağımlı özelliği ile uyarıldığında hızlı bir şekilde Ca2+ iyonlarının
presinaptik terminale girmesini ve glutamat salınmasını sağlar. FHM1 mutant knockin farelerin KYD’ye daha yatkın oldukları gösterilmiştir. FHM 2 hastalığı ise iyon
dengesinin sağlanmasında merkezi rol oynayan Na+-K+ ATPaz pompasının özellikle
astrositlerde ifade edilen α2 alt birimini kodlayan ATP1A2 geni ile ilişkili
bulunmuştur. Bu gendeki mutasyonlar, astrositlerde bulunan Na+-K+ ATPaz
pompasının aktivitesinde azalma sonucu ekstraselüler K+’un hücre içine alınmasını
yavaşlatarak ve iyon gradientlerinin bozulmasına bağlı olarak da hücre dışı ortamdan
glutamat gerialımının azalmasına neden olarak KYD’ye yatkınlığı artırmaktadır
(127). FHM 3’te ise bir sodyum kanalının α alt birimini kodlayan SCN1A geninde
mutasyon tanımlanmış ve mutasyonun Na+ akımlarında artış ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir (Şekil 2.10). Genetik ve farmakolojik çalışmalarla rolleri
aydınlatılan bu kanallara ek olarak hacimle aktive edilen kanallar, oluklu bağlantılar
(gap

junction),

panneksin

megakanalları

ve

patofizyolojisinde rol oynadığı düşünülmektedir (6).

başka

kanalların

da

KYD
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KYD’nin nasıl tetiklendiğine dair ilginç bir hipotez de yakın zamanda
Malkov ve arkadaşları tarafından öne sürülmüştür (128). Bu çalışmada, hipokampal
dilimlerde glukoz-bağımlı antioksidan sistemin aktivitesinde azalmanın metabolik
kollapsa neden olduğu, bu fenomenin sonuçlarının ise KYD benzeri bir yayılan
depolarizasyon olduğunu göstermişlerdir. Yazarlar, farklı KYD indükleme
yöntemlerinin (potasyum, elektrik uyarısı, pinprick vb.) nöronlarda reaktif oksijen
türlerinin birikimine yol açarak, metabolik kollaps yarattığını ve böylece bu ortak
mekanizmayla KYD’yi tetiklediğini iddia etmişlerdir.
Hayvan ve insan çalışmaları, vasküler ve travmatik beyin hasarı durumlarında
(iskemik inme, subaraknoid kanama, intraserebral hematom, kafa travması)
KYD’lerin oluştuğunu göstermiştir (129, 130). Fakat migrenlilerde olduğu gibi
sağlıklı bir beyinde spontan KYD oluşumunun nasıl tetiklendiği henüz
bilinmemektedir. Mikroembolilerin rodentlerde KYD oluşturabildiğinin gösterilmesi,
özellikle patent foramen ovalesi bulunan auralı migrenlilerde tetikleyici bir
mekanizma olabileceğini düşündürmektedir (131, 132).
2.4. KYD Yatkınlık Modelleri ve Duyusal Uyarılar ile KYD Tetiklenmesi
Çeşitli yazarlar, genetik yatkınlığı bulunan bireylerde KYD’nin çevresel veya
endojen uyaranların (migren tetikleyicileri) yol açtığı aşırı nöronal aktivitenin bir
sonucu olarak ortaya çıkabileceğini öne sürseler de (133-135), literatürde migren
tetikleyicileri ve KYD oluşumu arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az sayıda çalışma
mevcuttur. 1955 yılında van Harreveld ve Stamm, tavşanlara eşik-altı dozlarda
sistemik pentilentetrazol ve ışık veya ses uyarısını 1-1.5 dk sürelerle alterne ederek
uygulamış, hem ışık hem de ses uyarısıyla KYD tetiklenebildiğini göstermiştir. Fakat
bu çalışmada, oluşan KYD’nin pentilentetrazol etkisiyle mi duyusal uyaran etkisiyle
mi meydana geldiği net olarak ayırt edilememektedir (9). Literatürde bu çalışma
dışında fotik stimülasyon ile KYD tetiklenmesine dair çalışma bulunmamaktadır.
Bunun yanında refleks odyojenik epilepsisi bulunan sıçanlarda, tekrarlayan ses
uyarısı ile yaklaşık 1.5-2 dakikalık latent dönemin ardından frontal, parietal ve
oksipital korteks bölgelerinde belirgin epileptik aktivasyon olmaksızın KYD
tetiklendiği gösterilmiştir (10). Her iki çalışmada, KYD tetiklenmesi için gereken
uyarı eşiğinin nöbet indüklenmesi için gerekenden düşük olduğu vurgulanmıştır.
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Şekil 2.9. KYD oluşum mekanizması. a. KYD oluşumu için modellemelerle tespit edilmiş
olan gerekli koşulların şematik çizimi. KYD tetikleyebilen stimulus, sağlıklı beyin
dokusunda nöronal depolarizasyona ve lokal ekstraselüler K+ konsantrasyonunda artışa
neden olur. KYD’yi tetikleyen pozitif-geribesleme döngüsünün başlayabilmesi için, hücre
içine pozitif akım taşıyan yeterli sayıda voltaj kapılı ve/veya [K+]e-bağımlı kanalların
aktivasyonuyla içeri doğru net bir akımın oluşması gerekir. Net içeri doğru akım, membran
depolarizasyonuna ve [K+]e’de artışa yol açar. Bu, voltaj kapılı ve/veya [K+]e-bağımlı
kanalların daha fazla aktivasyonuna, daha fazla depolarizasyona ve daha fazla lokal [K+]e
artışına neden olur. Bunun sonucunda, temel olarak glial gerialım mekanizmalarıyla
interstisiyumdan K+ uzaklaştırılmasının, K+ salımının hızına erişemediği durumda ise tam
nöronal depolarizasyon gerçekleşir. b. Kortikal pyramidal hücrelerden Ca2+ (Cav) Cav2.1
kanal-bağımlı glutamat salımının ve NMDA reseptör aktivasyonunun KYD oluşumunu
başlatan pozitif-geribesleme döndgüsünde kilit rol oynadığı kısa K+ uygulaması veya
elektrik stimülasyonu ile uyarılan KYD’de başlatıcı mekanizmaların şematik diyagramı. Bu
şemada, glial gerialım mekanizmaları, hem K+ hem de glutamat gerialımı ile durdurucu bir
rol oynamaktadır. Burada gösterilmemekle birlikte, diğer iyon kanallarının (örn. postsinaptik
Cav ve/veya voltaj-kapılı Na+ kanalları) da minör rolü olduğu düşünülmektedir. Vm,
membran potansiyeli (Kaynak (108)’ten alınmıştır).
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Şekil 2.10. Ailesel hemiplejik migren genlerindeki mutasyonların etkilerini açıklayan ortak
patofizyolojik yol. FHM1, FHM2, ve FHM3 gen mutasyonlarının hepsinin fonksiyonel
etkileri sinaptik yarıkta artmış glutamat düzeylerini telkin etmektedir. CACNA1A genindeki
FHM1 işlev kazanma (gain-of-function) mutasyonları presinaptik CaV2·1 kalsiyum
kanallarını kodlamakta olup hücre içine artmış kalsiyum geçişine yol açmakta, böylece
aksiyon potansiyelleri ile sinaptik yaroğa artmış glutamat salınımına neden olmaktadır.
Normal koşullarda glutamat, sinaptik yarıktan etraftaki glial hücrelerce Na+/K+ ATPaz
pompası aracılığıyla alınmaktadır. Glial hücrelerde yer alan Na+/K+-ATPaz’ı kodlayan
ATP1A2 genindeki FHM2 işlev kaybı (loss-of-function) mutasyonları ise glutamatın hücre
içine gerialımını azaltmakta, böylece sinaptik yarıkta artmış glutamat konsantrasyonlarının
kalmasına neden olmaktadır. Eksitatör glutamaterjik nöronların artmış aktivitesi normalde
GABA-erjik internöronların artmış inhibitor aktivitesi ile dengelenmektedir. İnhibitör
nöronlardaki NaV1.1 sodyum kanallarını kodlayan SCN1A genindeki FHM3 işlev kaybı
(loss-of-function)

mutasyonlarının

ise

azalmış

inhibitör

aktiviteye,

dolayısıyla

dengelenmemiş, artmış eksitatör nöronal aktiviteye ve artmış glutamat salınımına yol açtığı
tahmin edilmektedir. FHM=ailesel hemiplejik migren. EAAT1=eksitatör amino asit
transporter 1. EAAT2=eksitatör amino asit transporter 2. (Kaynak (39)’ten alınmıştır).
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Duyusal uyarılar veya sinaptik iletimle KYD uyarılması yukarıda bahsedilen
az sayıda çalışmanın konusunu oluştursa da çeşitli modellerde migrene yatkınlığın
araştırılmasında elektriksel stimülasyon veya topikal KCl uygulanması ile KYD
uyarılma eşiği kullanılmaktadır. Bugüne kadar esas olarak ailesel hemiplejik migren
mutasyonlarını taşıyan transgenik farelerde (FHM1, FHM2) KYD indüksiyon
eşiğinin normal farelere göre düşük olduğu ve bu hayvanlarda KYD ilerleme hızının
ise yüksek olduğu bulunmuştur (89, 136). Cinsiyetin etkisinin araştırıldığı deneylerde
de hem normal farelerde (137, 138), hem de FHM1 mutant farelerde (88, 139)
dişilerin KYD eşiğinin daha düşük olduğu bulunmuş, mutant farelerde androjenlerin
KYD eşiğini yükseltici (139), östrojenin ise düşürücü (88) etkisi ortaya konmuştur.
Yakın zamanda laboratuvarımızda yapılan iki ayrı doktora tez çalışmasında da (140,
141) glikojen kullanımını engelleyen bir farmakolojik ajanın ve stresin (hem akut
hem kronik) KYD uyarılma eşiğini düşürdüğü tespit edilmiştir. Bütün bu veriler,
genetik alt yapının, cinsiyetin, hormonal faktörlerin, enerji metabolizmasının, stresin
ve muhtemelen daha birçok intrinsik faktörün KYD eşiğini değiştirdiğini, dolayısıyla
migrene yatkınlıkta rol oynadığını göstermektedir.
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3. GEREÇ ve YÖNTEM
3.1. Deney Hayvanları ve Barınma Koşulları
Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri
Enstitüsü Beyin Araştırmaları Laboratuvarları’nda yapılmıştır. Çalışmada, ağırlığı 25
- 35 gram arasında olan toplam 70 adet erişkin Swiss Albino erkek ve dişi fareler
kullanılmıştır. Standart barınak koşullarında, 12 saat aydınlık – 12 saat karanlık
döngüsü (aydınlık- karanlık döngüsü 08:00’de değişmektedir), 22±1°C sıcaklık, %
30-55 nem oranı ve su ile yiyeceğe sınırsız erişim sağlanmıştır. Haftada bir kez talaş
değişimi yapılmış ve kafesler temizlenmiştir. Fareler üzerinde uygulanan tüm deney
paradigmaları Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
tarafından 10.01.2013 tarih ve 2013/53-01 karar numarası ile onaylanmıştır.

3.2. Anestezi ve Yaşamsal Bulguların Takibi
Cerrahi öncesinde ksilazin (10 mg/kg, Alfazyne, %2, Alfasan, Hollanda) ve
üretan (1.25 g/kg, Sigma-Aldrich, Amerika Birleşik Devletleri) ile anestezi
sağlanmıştır. Kuyruk sıkıştırma yöntemi ile anestezi derinliği kontrol edildikten
sonra fareler yüz üstü pozisyonda dış kulak yollarından ve burunlarından
sabitlenecek şekilde bir stereotaksik çerçeveye (Digital Lab Standard Stereotaxic
Frame, Stoelting, Amerika Birleşik Devletleri) yerleştirilmiştir. Fotik stimülasyon
deneylerinde gözler jel sürülüp cerrahi klipler ile kapatılarak korunmuştur.
Deney esnasında sürekli olarak kalp atım sayısı ve kan oksijen saturasyonu
pulse oksimetre ile (V3304 Digital Table-Top Pulse Oximeter, SurgiVet, Amerika
Birleşik

Devletleri)

monitörize

edilerek

hipoksi

engellenmiştir.

Çerçeveye

yerleştirme, cerrahi işlemler, stimülasyon ve kayıtlar sırasında 2 L/dk oksijen desteği
sağlanmış ve fare kendiliğinden solunumu devam eder vaziyette takip edilmiştir.
Farelere rektal bir prob yerleştirilerek homeotermik battaniye yardımı (Harvard
Apparatus Limited, İngiltere) ile vücut sıcaklığının 37.0-37.1°C olması sağlanmıştır.
Belirli aralıklarla kuyruk/parmak sıkıştırma ve göz kırpma refleksi kontrol edilerek
anestezi derinliği takip edilmiştir. Deney süresince hemodinamik stabilitesi bozulan
(bradikardi, hipoksi) hayvanlar değerlendirmeye alınmamıştır.
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3.3. Cerrahi İşlemler
Cerrahi işlemler için stereotaksi çerçevesine yerleştirilmiş olan fare kafatası
üzerindeki deri 15 numara bistüri ile orta hat insizyonu yapılarak kaldırılmıştır. Sağ
frontal, parietal ve oksipital kemikler, bregma ve lambda açığa çıkarılmıştır.
Öncelikle fare beyin atlasından (Franklin, Paxinos; The Mouse Brain in Stereotaxic
Coordinates, Third Edition) belirlenmiş olan koordinatlar kullanılarak ışık uyarısı
için primer görsel korteks (V1) (lambdanın 2 mm lateralinde 1.5-2 mm çaplı dairesel
alan) veya bıyık uyarımı için somatosensoriyel fıçı (barrel) korteks (bregmanın 1 mm
posterior, 3 mm lateralinde 1.5-2 mm çaplı dairesel alan) üzerindeki kemik kenarları
yüksek hızlı drill (Fine Science Tools, Amerika Birleşik Devletleri) vasıtası ile
inceltilmiştir. Drilleme sırasında sık sık izotonik sodyum klorür (% 0.9 NaCl)
kullanılarak inceltilen kemik bölgesi ıslatılmış ve drill etkisine bağlı olarak inceltilen
kemiğin altında bulunan beyin bölgesinin ısınması önlenmiştir. Duraya hasar
vermeden inceltilen kemik flep kenarları kemik flebin esnemesine izin verinceye
kadar inceltmeye devam edilmiş, sonrasında ise forseps yardımıyla kemik flep
kenarlarından kaldırılmıştır (kraniyotomi). Bu işlem sırasında duranın hasar
görmemesine dikkat edilmiştir (Şekil 3.1).
l

b
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Şekil 3.1. Stereotaksik çerçevedeki farenin görsel korteksi üzerindeki kemiğin kaldırılması
(sağ oksipital kraniotomi). A: Kranyum sağ yarısında parietal ve frontal kemikler ile
lambdoid, sagital ve koronal sütürler, lambda (l) ve bregma (b) noktaları seçilmektedir; B:
Fare primer görsel korteks koordinatlarına uygun olarak lambdanın 2 mm lateralinde, 1.5-2
mm çaplı dairesel kraniotomi için ince uçlu yüksek hızlı drill kulanılmaktadır; C: Kemik flep
kenarları drill ile yeterince inceltildikten sonra ince forseps ile alttaki beyin dokusuna zarar
vermeden, dikkatli bir şekilde kaldırılmaktadır; D: Kemik kaldırıldıktan sonra intakt dura
altındaki serebral-pial damarlar görülmektedir. Ölçek aralıkları 1 mm’ye karşılık
gelmektedir.

3.4. Fotik Stimülatörün Yapımı
Işık ile görsel uyarımın KYD’ye yatkın beyinde KYD oluşturup
oluşturamadığını test etmek üzere bir fotik stimülasyon cihazı (stimülatör)
geliştirilmiştir. Bu cihaz, stereotaksik çerçeveye yerleştirilmiş farenin her iki gözüne
uygun açı ve mesafeden güçlü ışık uyarısı vermeyi sağlayacak ve bilgisayar
kontrolünde frekans, süre, uyarı şekli ve paterni gibi parametrelerin belirlenmesini
olanaklı kılacak bir şekilde tasarlanmıştır. Fotik stimülatör temel olarak şu
bileşenlerden oluşmaktadır:
1) Stimulus izolatör (World Precision Instruments A385): Bilgisayar programı
aracılığıyla (Chart) belirlenen paradigmaya uygun stimulusun üretilmesi
amacıyla kullanılmıştır.
2) Bağlantı kabloları: Stimulus izolatör ile LED lambalar arasındaki elektriksel
bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
3) Ayarlanabilir esnek kollar: Lambaların hayvanın gözlerine göre konumunu
ayarlamak üzere LED lambalarının esnek metal uçları izolasyon bandı ile
kaplanarak esnek kollar haline getirilmiş ve bağlantı kabloları ile
birleştirilmiştir.
4) Lamba

adaptörleri:

Kullanılan

LED

lambaların

kolayca

sökülüp

takılabilmesi (değiştirilebilmesi) için bağlantı kablolarının ucuna uygun
adaptörler bağlanmıştır.
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5) LED lambalar: Ticari olarak satın alınan ışık yayan diyot (LED) lambalar
adaptörler aracılığıyla sisteme bağlanmıştır. Farklı renklerde (mavi, kırmızı,
beyaz) ve boyutlarda (8 mm, 5 mm) LED lambalar denenmiş, nihai olarak
beyaz renk 8 mm LED lambalar seçilmiştir.
6) Sabitleyici sistem: Ayarlanabilir esnek kollar sayesinde istenilen pozisyona
getirilebilen stimülatörün, stereotaksik çerçeveye yerleştirilmiş farenin
gözlerinin hemen önüne konumlandırılarak sabitlenmesi amacıyla vida ve
çubuklardan oluşan sabitleyici sistem kullanılmıştır.

Şekil 3.2. Fotik stimülatör ve in vivo deney düzeneğindeki konumu

Sözü edilen bileşenlerden oluşan fotik stimülatör cihazının birleştirilmiş son
hali Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Ticari olarak satılan fotik stimülatör cihazlarıyla
karşılaştırıldığında; esnek kolları sayesinde deney sahasında minimum yer
kaplaması, pozisyon değişimlerine kolay adapte edilebilir özellikte olması, takılıp
çıkarılabilen LED ampülleri sayesinde hem monoküler (tek göze) hem de binoküler
(her iki göze) uyarım olanağı sağlaması, ayrıca farklı renk ve şiddette ışık
uyarılarının kolayca denenmesini mümkün kılması nedeniyle fotik stimülatörün ticari
olarak satın alınması yerine böyle bir cihazın laboratuvarımızda geliştirilmesi uygun
bulunmuştur.
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3.5. Bıyık (Whisker) Uyarım Cihazının Geliştirilmesi
Somatösensoriyel bir uyarı olarak, farelerin pozisyon ve yön algılamasında
önemli role sahip ve sinirbilim literatüründe yaygın olarak kullanılan bıyık uyarım
metodu kullanılmıştır. Bunun için otomatik bıyık uyarımının sağlanması amacıyla
voltaj ve akım ayarı yapılabilen bir güç kaynağı, aks etrafında dönebilen bir rotor,
rotorun döndürdüğü bir çubuk ve çubuğa dik olarak yerleştirilmiş fırça ile bıyık
uyarım düzeneği hazırlanmıştır. Bu cihaz, stereotaksik çerçeveye yerleştirilmiş
farenin burun çıkıntısının sağ ya da sol tarafındaki bıyıkları istenilen açı ve
mesafeden,

ayarlanan

frekanslarda

(4-30

Hz)

vertikal

olarak

hareket

ettirebilmektedir.

3.6. Optimal Fotik ve Bıyık Uyarım Parametrelerinin Belirlenmesi
KYD’yi tetiklemek amacıyla kullanılacak en uygun fotik stimülasyon
paradigmasının belirlenmesi için farklı özelliklerdeki (frekans, süre vb.) fotik
uyarılara yanıt olarak fare görsel korteksinde oluşan kan akımı değişiklikleri
incelenmiş ve maksimum etkiyi oluşturan parametreler seçilmiştir. Somatosensoriyel
fıçı (barrel) kortekste kan akımının izlenmesiyle de optimal bıyık (whisker) uyarım
parametreleri belirlenmiştir.

3.6.1 Beyin Kan Akımı (BKA) Değişikliklerinin İncelenmesi
Beyin kan akımı (BKA) tespiti, lazer beneklenme kontrast görüntüleme
(LBKG) yöntemi ile sağlanmıştır (Şekil 3.3). Görsel korteks üzerindeki inceltilmiş
kemik, kurumayı önlemek ve görüntü kalitesini artırmak amacı ile immersiyon yağı
sürülerek ince bir tabaka halinde kaplanmıştır. 785 nm’lik bir lazer diyot (Thorlabs
DL7140-201, Thorlabs, Amerika Birleşik Devletleri) yardımı ile aydınlatılan bölge,
bir stereomikroskop (Nikon SMZ 1000, Nikon, Japonya) ve ‘charge-coupled device
(CCD)’ kamera (Basler 602F, Basler Vision Technologies, Almanya) kullanılarak
4x’lik büyütme altında görüntülenmiştir. Görüntüleme alanının tamamının lazer
ışınlarına eşit düzeyde maruz kalmasına dikkat edilmiştir. LBKG ile kan akımı
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görüntülemesi işlemi literatürde tarif edildiği şekilde gerçekleştirilmiştir (142, 143).
Odaklanılan alan lazer ışığı ile aydınlatılıp CCD kamera ile görüntülendiğinde
granüler-benekli bir desen ortaya çıktığı görülmüştür. Ham görüntülerdeki intensite
değerleri kullanılarak beneklerdeki bulanıklaşmanın sayısallaştırılması amacı ile
öncelikle

beneklenme

kontrastı

görüntüleri

(speckle

contrast

images)

oluşturulmuştur. Korteksin ham görüntüleri, 1 saniye aralıklarla elde edilen görüntü
setleri halinde kaydedilmiştir. Ham görüntüler 7x7 piksellik grid kullanılarak
beneklenme kontrastı görüntülerine dönüştürülmüştür ve her bir görüntü setindeki
beneklenme kontrastı görüntülerinin ortalaması alınarak sinyal/gürültü oranları
arttırılmıştır. Her bir zaman noktasındaki beneklenme kontrastı görüntüleri Image J
1.42 yazılımı ve gerekli eklentiler kullanılarak dokudaki kan akımı hızını gösteren
korelasyon-zaman görüntülerine dönüştürülmüştür. Görüntülemeye stimülasyondan
10 sn önce başlanmış, stimülasyon süresince ve stimülasyon bitiminden 30 sn
sonrasına kadar devam edilmiştir. Laser beneklenme kontrast görüntülerine ImageJ
programı yardımıyla sonradan renklendirme (pseudocolouring) uygulanarak, kan
akımı değişiklikleri zamansal ve mekansal olarak analiz edilmiştir. Böylece beyin
atlasından elde edilen koordinatlar, kan akımı değişikliğinde anlamlı artışın olduğu
kortikal alanlardan yararlanılarak (fonksiyonel haritalama) teyit edilmiştir. Ayrıca
kaydedilen beneklenme kontrastı görüntüleri ImageJ programı ile analiz edilerek,
kan akımı değişikliklerinin zaman içindeki değişimi incelenmiş ve elde edilen grafik
üzerinden beyin kan akımındaki değişim yüzdesi bazal değerlerle kıyaslanarak
hesaplanmıştır.
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Şekil 3.3. Lazer beneklenme kontrast görüntüleme sisteminin şematik çizimi (Kaynak
(144)’den alınmıştır).

3.6.2. Stimülasyon Parametrelerinin BKA Değişimleri Değerlendirilerek
Optimize Edilmesi
Deneye başlamadan fotik stimülatör, LED lambalar farenin gözlerinin 1 cm
önüne gelecek şekilde sabitlenmiştir. Deney düzeneği hazırlandıktan sonra,
stimülatörün bağlı olduğu bilgisayarda yüklü Chart programında “Stimulator”
sekmesinden stimulus parametreleri ayarlanmıştır. Işık şiddeti stimülatörün izin
verdiği maksimum değerde tutulmak kaydıyla, farklı frekans (4, 8, 12, 16 ve 20 Hz)
ve sürelerde (5 sn ve 60 sn) stimuluslar kombinasyonlar halinde denenmiş ve her bir
stimülasyon paradigması için kan akımı değişiklikleri izlenmiştir. İki uyarım
arasında en az 5 dk’lık bir zaman dilimi bırakılarak korteksteki değişikliklerin
geçmesi beklenmiştir. Kan akımı değişiklikleri, stimülasyon öncesi bazal değer
%100 kabul edilerek, stimülasyon sırasındaki maksimum değerin bazal değer ile
farkı şeklinde ifade edilmiştir.

3.7. Uvabain ile Farmakolojik Duyarlılaştırma Deneyleri
Optimal fotik ve bıyık uyarımı parametreleri belirlendikten sonra korteksi
farmakolojik olarak duyarlılaştırma çalışmalarına geçilmiştir. Burada amaç, fare
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ve

fıçı

korteksinin

uyarılabilirliğini

artırarak,

korteksi

–migren

hastalarındakine benzer şekilde- KYD oluşumuna yatkın hale getirmektir. Bu amaçla
ilk basamakta KYD oluşumunda rol oynadığı bilinen ekstrasellüler potasyum ve
glutamat artışına neden olan ve familyal hemiplejik migren tip 2 (FHM2)
mutasyonlarının yol açtığı etki açısından benzerlik gösteren, bir Na+-K+ ATP’az
pompa inhibitörü olan uvabain kullanılmıştır (Şekil 3.4).

Şekil 3.4. Bir kardiyak gliokozid olan uvabain (g-strophanthin) molekülünün yapısı (MA:
584 g/mol)

3.7.1. Uvabainin Hazırlanışı ve Veriliş Şekli
Stok Uvabain (Sigma-Aldrich, ABD) çözeltisi, 1 mM konsantrasyonda
olacak şekilde serum fizyolojik (SF) içerisinde hazırlanmış ve ışıktan korunacak
şekilde +4°C’de muhafaza edilmiştir. Farklı konsantrasyonlardaki uvabain çözeltileri
(0,01, 0,05, 0,1, 0,15, 0,3, 0,5 mM) ise stok uvabain (1 mM) çözeltisinden
yararlanarak SF içerisinde hazırlanmış ve aynı koşullarda saklanmıştır. Lokal etki
sağlamak ve sistemik yan etkilerden kaçınmak amacıyla topikal uygulama tercih
edilmiştir. Burada intraserebroventriküler (isv) ve intraserebral (is) enjeksiyonlar da
alternatif seçenekler olarak değerlendirilmiş ancak bu yöntemlerden ilkinden tüm
beynin etkilenmesi ve ikincisinden ise invazif olması ve tekrarlama olanağının
olmaması nedeniyle vazgeçilmiştir.
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Kraniotomi sonrası görsel kortekse veya fıçı kortekse karşılık gelen kemik
pencereden topikal uvabain uygulaması yapılmıştır. Topikal uvabain uygulaması için
iki farklı aracı (pamuk, filtre kağıdı) denenmiştir. Pencereye uygun ebatlarda
hazırlanmış pamuk top veya kesilmiş filtre kağıdı, forseps yardımıyla dikkatli bir
şekilde

dura

üzerine

konulduktan

sonra

üzerine

mikropipet

ile

uvabain

damlatılmıştır. Ayrıca uvabain çözeltileri 5 farklı uygulama şekli ile denenmiştir:
1) Pamuk topun çözeltiye daldırılması
2) Filtre kağıdının çözeltiye daldırılması
3) Pamuk topun üzerine belli bir hacimde çözelti eklenmesi
4) Filtre kağıdının üzerine belli bir hacimde çözelti eklenmesi
5) Akrilikle çevrelenmiş kraniyal pencereye belli bir hacimde çözelti eklenmesi
İlk deneylerde ilk iki yöntemle hazırlanmış uvabainli pamuk veya filtre
kağıdı açılmış olan kraniyal pencereye, duranın üzerine konulmuştur. Ancak bu
yöntemle standardizasyonun sağlanamaması nedeniyle 3. ve 4. yöntemlere
geçilmiştir. Burada ise uygun büyüklükte hazırlanmış pamuk top veya filtre kağıdı
kraniyal pencereye, duranın üzerine yerleştirilmiş, ardından belli hacimde (2-5 μL)
uvabainli

çözelti

mikropipetle

üzerine

damlatılmıştır

(Şekil

3.5).

Şekil 3.5. Fare kafatası üzerinde yapılan işlemlerin şematik gösterimi. A: Sağ görsel korteks
üzerine denk gelen kraniyotomi açıklığına yerleştirilmiş filtre kağıdı ve elektrotların
yerleştirileceği inceltilmiş kemik alanları; B: Filtre kağıdına uvabain damlatılması,
elektrotların yerleştirilmesi.
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Floresan görüntüleme deneylerinde ise 2 mm çaplı, 2 mm yükseliğinde, iki
ucu açık, içi boş silindirik plastik tüp kraniyotomi üzerine gelecek şekilde
yerleştirildikten sonra dental akrilik ile kemik kenarlarına tespit edilmek suretiyle
kraniyal pencere hazırlanmıştır. Kraniotomi alanı üzerindeki bu havuzcuk belirli
hacimlerde (5-10 μL) boya (APG-4) veya ilaç (uvabain) uygulamasına olanak
sağlamıştır (Şekil 3.8).

3.7.2 Uvabain ile KYD Uyarım Deneyleri ve Eşik Dozun Belirlenmesi
3.7.2.1. Cerrahi İşlem ve Deney Düzeneğinin Hazırlanması
Anestezi ve stereotaktik çerçeveye yerleştirme 3.2 ve 3.3’teki gibi
yapılmıştır. Yüksek hızlı drill yardımı ile sağ hemisferi örten kranyum üzerinde
parietal (E1) ve frontal (E2) bölgelerde elektrotların yerleştirilmesi için 2 adet 1'er
mm çaplı kemik alanı inceltilmiştir. Bunun yanında görsel korteks (veya fıçı korteks)
üzerindeki kemik bütünüyle inceltilmeden sadece kenarları inceltilerek, yaklaşık 1.52 mm çaplı kemik parçası laminektomi forsepsi ile duraya zarar vermeden
kaldırılmıştır (kraniyotomi). Bu kraniyotomi alanı topikal uvabain uygulaması için
kullanılmıştır (Şekil 3.1).

3.7.2.2. Elektrofizyolojik Kayıtlar
DC potansiyellerin kaydedilmesi amacıyla iki adet Ag/AgCl kaplı elektrot
(Warner Instruments, Amerika Birleşik Devletleri) yukarıda tariflenen noktalara
yerleştirilerek sabitlenmiştir. Elektrot uçlarına EEG jeli sürülerek iletim artırılmıştır.
Topraklama için bir adet Ag-AgCl kaplı disk elektrodu boyun kaslarının arasına
yerleştirilmiştir. Kayıtlar alt ve üst sınırlar ±100 mV ve örnekleme hızı 1 Hz olacak
şekilde ayarlanmıştır. Sinyaller veri kazanım ve analiz sistemi (PowerLab 8/30,
ADInstruments) ile depolanmıştır. Veri kazanım cihazı tarafından analogdan dijitale
çevrilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak; her iki elektrot ile toprak elektrotu
arasındaki DC potansiyel farkı (mV), farelerin nabız sayısı (/dak) ve doku oksijen
saturasyonları (%) LabChart programında (AD Instruments, Amerika Birleşik
Devletleri) kaydedilmiştir.
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3.7.2.3. Uvabain ile KYD İndüklenmesi ve Eşik Doz Belirlenmesi
Topikal uvabain uygulamasının hemen öncesinde elektrofizyolojik kayıt
başlatılmış ve uvabain uygulaması sonrası KYD oluşumu izlenmiştir. Bu aşamada
önceden hazırlanmış olan farklı konsantrasyonlardaki (0,05, 0,1, 0,15, 0,3, 0,5 mM)
uvabain çözeltileri kullanılarak her bir konsantrasyon ile KYD’lerin oluşum sıklığı
incelenmiştir. Tutarlı olarak her deneyde KYD oluşumuna yol açan minimum doz
(konsantrasyon X hacim) eşik doz olarak belirlenmiştir.

3.8. Uvabain ile Duyarlılaştırılmış Görsel Kortekste Fotik Stimulasyon ile KYD
Tetiklenmesi
Bu aşamada uvabain ile farmakolojik olarak duyarlılaştırılmış fare görsel
korteksinde fotik stimülasyon ile KYD oluşumunun incelenmesi için iki farklı
yaklaşım benimsenmiş ve farklı zamanlarda iki farklı protokol uygulanmıştır. Her iki
protokolün hazırlık aşaması önceki in vivo deneylerle aynı şekildedir.

3.8.1. Fotik Stimulasyonun Uvabain ile İndüklenmiş KYD’lerin Frekansı
Üzerine Etkisinin İncelenmesi (1. Protokol)
Fotik stimülasyonun KYD tetikleyici etkisini göstermek için hayvanlar iki
gruba ayrılmıştır. Birinci grubu, yalnızca uvabain uygulaması yapılan kontrol grubu
(n=6), ikinci grubu ise uvabain uygulamasına ek olarak fotik stimülasyon yapılan
deney grubu (n=6) oluşturmuştur. 3 μL hacminde 0,15 mM uvabain, mikropipet
yardımıyla kraniyal pencereye yerleştirilmiş filtre kağıdı üzerine yavaşça
damlatılarak deneye başlanmıştır. Uvabainin beyin dokusuna nüfuz edebilmesi için 5
dk beklendikten sonra deney grubunda fotik stimülasyona başlanmıştır. Stimülasyon
10 dk boyunca 12 Hz frekansında açık-kapalı

(1 dk on, 1 dk off) şeklinde

uygulandıktan sonra 10 dk ara verilerek bir döngü tamamlanmıştır. İkinci döngü
başlangıcında aynı konsantrasyonda 2 μL ek uvabain damlatılmıştır. 10 dk’lık fotik
stimülasyon döngüleri 2 saat boyunca tekrarlanmıştır. Benzer şekilde uvabain
uygulanan kontrol grubunda ise hiçbir uyarım yapılmamış olup iki grupta kaydedilen
KYD’lerin frekansları karşılaştırılmıştır (Şekil 3.6).
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Şekil 3.6. Deneylerde kullanılan 1. Protokolün şematik gösterimi. Her iki grupta uvabain
uygulamasını takiben deney grubunda 12 Hz frekanslı 1 dk açık-1 dk kapalı şeklinde
döngüler 10 dk aralıklarla tekrarlanmıştır. Kontrol grubunda ise ışık uyarısı verilmemiştir.

3.8.2. Eşik/Eşik-Altı Uvabain Dozlarına Maruz Kalmış Fare Beyninde Fotik
Stimulasyon ile KYD Tetiklenmesi (2. Protokol)
İlk protokol ile yapılan deneylerden elde edilen bilgiler ışığında deney
protokolü modifiye edilmiştir. Filtre kağıdında buharlaşmanın hızlı olduğu
gözlendiğinden yeni protokolde pamuk toplar kullanılmıştır. Ayrıca, daha seyrek
KYD oluşumuna yol açtığından 0.1 mM uvabain kullanılmıştır. 3 μL 0.1 mM topikal
uvabain uygulamasını takiben spontan KYD oluşumu izlenmiştir. En son KYD
başlangıcından itibaren en az 30 dk boyunca KYD oluşmaması halinde bu periyot
“sessiz dönem” olarak adlandırılmış ve bu dönem sonunda farenin gözleri açılarak 812 Hz açık-kapalı (1 dk on, 1 dk off) şeklinde fotik stimülasyon uygulanmıştır (en
fazla 10 dk süreyle). KYD oluşması durumunda bu KYD, “ışık (fotik stimülasyon) ile
tetiklenen KYD (f-KYD)” olarak kabul edilmiştir. KYD tetiklenmesi veya 10 dk
stimülasyon sonrası KYD oluşmaması halinde fotik stimülasyon durdurularak gözler
yeniden kapatılmıştır. Aynı şekilde spontan KYD’ler takip edilmiş ve son KYD
üzerinden 30 dk’lık sessiz dönem geçmesi halinde tekrar stimülasyon başlatılmıştır
(Şekil 3.7). Toplam deney süresinin 4 saati geçmesi, 2 saatlik kayıt süresince hiç
sessiz dönem olmadan devamlı KYD oluşması ve hayvanın hemodinamik açıdan
kötüleşmesi durumunda deney sonlandırılmıştır.
İlk protokolden farklı olarak bu protokolde fotik stimülasyon ile KYD
oluşumu arasındaki zamansal ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin daha net hale
getirilmesi için KYD oluşturan minimum uvabain konsantrasyonu (eşik doz: 3 μL
0.1 mM) kullanılmış ve oluşan az sayıda KYD’ler arasındaki zaman dilimlerinde
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fotik stimülasyon verilerek yanıtlar izlenmiştir. Bu aşamada ışığa karşı
duyarsızlaşmanın (desensitizasyon) önlenmesi için fotik stimülasyon sürekli
verilmemiş, aksine deney boyunca ışık uyarısının verilmediği zamanlarda farenin
gözleri kapatılarak ve deney ortamı karanlık tutularak (deafferentasyon) görsel
korteksin ışığa duyarlılığı/uyarılabilirliği artırılmaya çalışılmıştır (145)

Şekil 3.7. Deneylerde kullanılan 2. Protokolün şematik gösterimi. Topikal ovabain
uygulamasını takiben ilk KYD oluşumu sonrası (veya art arda birkaç KYD olması
durumunda son KYD sonrası) en az 30 dakikalık KYD’siz sessiz dönem olması halinde fotik
stimülasyon uygulanmıştır. Fotik stimülasyona yanıt olarak KYD oluşması durumunda bu
ilişki anlamlı kabul edilmiştir.

3.9. Uvabain ile Duyarlılaştırılmış Fıçı Kortekste Bıyık (Whisker) Uyarımı ile
KYD Tetiklenmesi
3.8.2’de fotik stimülasyon için tariflenen protokol; farelerde bıyık uyarımının
evrimsel açıdan görsel uyaranlara kıyasla daha önemli ve ön planda olması
(Mitchinson 2011) ve kortekste oldukça geniş temsil alanının bulunması nedeniyle
bıyık uyarımı deneylerine uyarlanmıştır. Şöyle ki bu deneylerde görsel korteks yerine
somatosensoriyel barrel kortekse uvabain uygulaması yapılmıştır. Ancak bu aşamada
uyarımın daha kolay sağlanması için KYD uyarım eşiklerinin düşük olması
nedeniyle dişi hayvanlar tercih edilmiştir.
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3.10. Floresan Görüntüleme Çalışmaları
3.10.1. Farklı Yöntemlerle Uygulanan Floresan İşaretli Uvabainin Beyindeki
Dağılımının İncelenmesi
Floresan işaretli uvabain (BODIPY® FL Uvabain, Molecular Probes, ABD)
0.1 mM konsantrasyonda intraserebroventriküler (2 μL) ve topikal (5 μL, pamuğa
emdirilerek) yolla fare beyinlerine uygulandıktan 30-60 dk sonra hayvanlara ötanazi
uygulanarak beyinleri çıkartılmıştır. Taze donmuş beyinlerden kriyostat cihazı ile 20
μm kalınlığındaki kesitler lam üzerine alınmış ve bir çekirdek boyası olan Hoechst33258 eklenerek lamel ile kapatılmıştır. Floresan mikroskop (Nikon Eclipse E600)
ile çeşitli büyütmelerde görüntüler alınarak BODIPY® FL uvabainin dağılım
özellikleri incelenmiştir.

3.10.2. APG-4 ile Ekstraselüler Potasyum Değişimlerinin İncelenmesi
KYD sırasında ve öncesinde korteksteki hücre dışı potasyum değişimlerinin
incelenmesi amacıyla Asante Potassium Green (APG)-4 (Teflabs, ABD) floresan
potasyum indikatörü kullanılmıştır. APG-4, 50 μM konsantrasyonda yapay beyin
omurilik sıvısı (yBOS) içerisinde hazırlanmıştır. Bunun için öncelikle 25 μg boya
içeren tüpe DMSO eklenmek suretiyle boya çözüldükten sonra üzerine, nihai
çözeltide 50 μM boya ve %2 DMSO olacak şekilde yBOS ilave edilmiştir. Ardından
boya partiküllerinin tam olarak çözünebilmesi için ultrasonik banyoda 10 dk
muamele edilmiştir. Boya topikal olarak uygulanmıştır. Topikal uygulama için
akrilik ile kraniyal pencere hazırlanmış ve boya dura üzerine uygulandıktan 30 dk
sonra yBOS ile 3-5 kez yıkanarak boya artıkları uzaklaştırılmıştır. Sonrasında
pencere yBOS ile doldurularak ince şeffaf cam kapak (coverslip) ile kapatılarak
stereo mikroskop (Nikon) altında incelenmiş ve NIS Elements (Nikon, Japonya)
programı ile görüntüler alınmış, ImageJ programı ile ölçümler yapılmıştır. Boyanın
dağılımının incelenmesi amacıyla intraserebroventriküler ve topikal uygulama
sonrası (30 dk sonra) 3.10.1’de tarif edildiği gibi
mikroskopi incelemesi yapılmıştır.

kesitler alınarak floresan
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Şekil 3.8. APG-4 görüntülemeleri için oluşturulan kraniyal pencere. Stereotaksik çerçeveye
yerleştirilmiş, anestezi altındaki farenin sağ barrel korteksi üzerindeki kemik kaldırıldıktan
sonra oluşturulan kraniyal pencere, etrafındaki dental akrilik ve üzerinde cam kapak
(coverslip) ile birlikte görülmektedir. Soldaki resimde ayrıca hayvanın kontralateral
bıyıklarının hemen yanına konumlandırılmış olan bıyık uyarım cihazının fırçası
izlenmektedir.

3.10.3. Floresan Glutamat Sensörü Yapımı
Ekstraselüler

glutamat

değişikliklerinin

izlenmesi

için

Namiki

ve

arkadaşlarının 2007 yılında yayınladıkları protokole göre glutamat sensörü üretimi
laboratuvarımızda gerçekleştirilmiştir (Namiki 2007). Bu proje kapsamında ilk
olarak Tokyo Üniversitesi Nörobiyoloji Departmanı'ndan Prof. Hirose ve Dr. Namiki
ile işbirliği sağlanmıştır. Temmuz 2011 tarihinde Tokyo Üniversitesi’ne ziyaret (Dr.
Şahin Hanalioğlu) gerçekleştirilmiş ve glutamat optik sensörünü (EOS) taşıyan
mutant S1S2 plazmidleri temin edilerek optik sensör üretim süreci öğrenilmiştir.
Üretim aşamaları özetle şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

a. Transformasyon: Ticari olarak temin edilen kompetan BL21(DE3) E.coli
hücreleri EOS plazmidleri ile transforme edilmiştir. Transformasyon sonrası 100
μg/ml ampisilin içeren LB agara ekilen hücrelerin 37°C’de gecelik inkübasyon
sonrası ürediği görülmüştür.
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b. Bakteri çoğaltma: Katı besiyerinde üreyen bakteri kolonileri alınarak ampisilinli
LB sıvı besiyerine ekilmiştir. 37°C’de gecelik inkübasyon sonrası kültürden
200’er uL alarak 50 ug/mL ampisilin içeren 8 mL’lik 2X YT besiyerine ekim
yapılmıştır.

37°C’de

gecelik

inkübasyon

sonrası

kültür

örneklerinden

spektrofotometrik optik dansite (OD) ölçümü yapıldı. OD’nin her üç koloni için
de 0.8-1.2 arasında olduğu görülmüştür. Bir kısmı ile üretime devam edilirken bir
kısmından gliserol stoğu hazırlanarak -80°C’de dondurulmuştur.

c. IPTG ile protein ekspresyonunun indüksiyonu: Yeterli hücresel yoğunluğa
(OD: 0.8-1.2) ulaşmış olan kültür ortamına, nihai konsantrasyon 0.5 mM olacak
şekilde izopropil β-D-1-tiyogalaktopiranozid (IPTG) eklenmiştir. Bakteriler, 40
saat süreyle 16°C’de inkübe edildikten sonra tüpler tek steril falkon tüpte (50 ml)
birleştirilerek 2000 g’de +4°C’de santrifüj edilerek süpernatanı uzaklaştırılmıştır.
Hücre peleti ise sonraki aşamaya kadar -80°C’de dondurulmuştur.

d. Protein ekstraksiyonu: Lizozim ve DNaz içerecek şekilde parçalama tamponu
(lizis buffer) hazırlanmış ve hücre peletlerine kültür hacminin 1/10’u ölçeğinde
tampon eklenmiştir. 25° C’de 300 rpm’de 45 dk sallandıktan sonra, daha etkin
parçalanma sağlanması için sonikasyon uygulanmış ve ardından 1500 g’de 15 dk
santrifüj edilerek süpernatanı alınmıştır.

e. Protein pürifikasyonu: Üretilen histidin etiketli glutamat sensörlerinin
pürifikasyonu TALON Metal Affinity Resin kullanılarak yapılmıştır. Protein
pürifikasyonu sonrası protein varlığı UV spektrofotometre ve Western Blot
yöntemleri ile (Anti-His tag antikoru) teyit edilmiştir.

f. Floresan işaretleme: Alexa Fluor 488 maleimide floresan boyası pürifiye
edilmiş protein çözeltisine eklenerek üretilen sensör proteine floresan etiket
takılması sağlanmıştır. Bağlanmamış floresan etiketler PD-10 Desalting Column
yardımıyla protein solüsyonundan ayrıştırılmıştır.
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Sonraki aşamada elde edilen sensörün işlevselliğinin test edilmesi için farklı
glutamat ve glisin (kontrol) konsantrasyonlarında ortaya çıkan florometrik yanıtlar
ölçülmüştür. Üretim süreçlerinin uzun ve verimliliğin düşük olması nedeniyle bu
doktora tez çalışması süresince ancak in vitro doğrulama çalışmaları aşamasına
gelinebilmiş, in vivo uygulamaya geçilememiştir. Fakat bu yöndeki çalışmaların,
laboratuvarda bu tez çalışmasından sonra sürdürülmesi planlanmaktadır.

3.11. İstatistiksel Yöntemler
Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. Gruplar arasındaki
karşılaştırmalarda, Mann-Whitney U testi ve Fisher’in kesin ki-kare testi
kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
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4. BULGULAR
4.1. Topikal Uvabain ile KYD Oluşumunun İzlenmesi, Doz-Cevap İlişkisi ve
Eşik Dozun Belirlenmesi
Uvabainin önemli kardiyak yan etkileri ve kan-beyin bariyerinden geçiş
sınırlılığı

nedeniyle

sistemik

uygulama

denenmemiştir.

Öncelikle

uvabain

intraserebroventriküler olarak uygulanarak elektrofizyolojik kayıtlar yapılmış ve
KYD oluşumunun gerçekleşip gerçekleşmediği gözlenmiştir. Ancak yeterince
yüksek dozlarda (1 mM, 2 μL) uygulanmasına rağmen muhtemelen uvabainin
görsel kortekste yeterli konsantrasyona ulaşmaması nedeniyle KYD cevabı
gözlenmemiştir (bununla ilişkili floresan işaretli uvabain ile yapılan deneyler ve
mikroskopik görüntüler Bölüm 4.8’de sunulacaktır). İntraserebral uygulamadan da
oluşturacağı travmatik hasar nedeniyle kaçınılmıştır. Bu nedenle uvabainin topikal
olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Görsel korteks üzerine topikal olarak
uvabain uygulamasını takiben KYD oluşumu gözlenmiştir. Farklı doz ve uygulama
şekillerine yanıt olarak oluşan KYD’lerin ortaya çıkış latansı, amplitüdü, süresi ve
frekansı incelenmiştir.
4.1.1. KYD Oluşturan Minimum Uvabain Konsantrasyonu
0,01, 0,05, 0,1, 0,15, 0,3 ve 1 mM konsantrasyonlarında hazırlanmış uvabain
çözeltileri ile yapılan denemelerde 0,01 ve 0,05 mM konsantrasyonları ile KYD
oluşturulamadığı gözlenmiştir. 2,5 saatlik (150 dk) kayıt süresince KYD
oluşturabilen minimum konsantrasyon 0,1 mM olarak belirlenmiştir. 0,3 mM (n=4)
ve 1 mM (n=4) konsantrasyonları ile yapılan denemelerin tamamında tekrarlayan
KYD’lerin (≥5 adet/150 dk) çıktığı gözlenmiştir (Tablo 1). 0,15 mM ile yapılan
deneylerde (n=25) ise deneklerin %20’sinde 150 dakikalık izlemde hiç KYD
oluşmamışken, %80’inde en az bir KYD izlenmiştir. KYD oluşan grupta ise seyrek
(1-4 KYD/150 dk) (%28) ve sık/tekrarlayan (≥5 adet/150 dk) (%52) KYD’lerin
oluştuğu iki farklı alt grup izlenmiştir. 0,1 mM ile yapılan deneylerde ise (n=16), 2,5
saatlik izlem boyunca hayvanların %25’inde hiç KYD gözlenmezken, %50’sinde 1-4
arası (seyrek) KYD (%38 hayvanda tek KYD), %25’inde ise 5’in üzerinde
tekrarlayan (sık) KYD’ler görülmüştür. Bu bilgiler ışığında 150 dakikalık izlemde
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ortanca KYD sayısı 7 olarak bulunan 0,15 mM konsantrasyonunun, uvabain ile
indüklenmiş KYD frekansı üzerine fotik stimülasyonun etkisinin incelenmesi için
yapılacak sonraki deneylerde standart doz olarak kullanılmasına karar verilmiştir.
Ancak bu ön deneyler sonrasında; 0,1 mM konsantrasyonu, hayvanların dörtte
birinde hiç KYD oluşturmaması, yarısında seyrek, dörtte birinde ise sık KYD’ler
oluşturması nedeniyle eşik konsantrasyon olarak belirlenmiş ve duyarlılaştırma
deneylerinde bu konsantrasyon kullanılmıştır.

4.1.2. Uvabain Uygulaması ile İlk KYD’nin Oluşması Arasında Geçen Süre
Topikal uvabain uygulamasını takiben ilk KYD’nin ortaya çıkışına kadar
geçen süre uvabain-KYD latansı veya etki başlangıç süresi olarak adlandırılmıştır.
Ortalama uvabain-KYD latanslarının (etki başlangıç sürelerinin) uvabain dozları ile
ilişkisi aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1.1). Buna göre 0.1 mM ile 0.15 mM
konsantrasyonlarındaki latanslar arasında anlamlı fark bulunmazken (p=0.52); her iki
konsantrasyon ile 0.3 mM ve 1 mM konsantrasyondaki latanslar arasında istatistiksel
açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0.001).

Tablo 1.1. Farklı uvabain konsantrasyonu ile elde edilen KYD latansları ve KYD oluşum
sıklıkları.
Konsantrasyon

Etki başlangıç süresi

Etki başlangıç

KYD oluşum paterni

(mM)

(dk) (ort±s.h)

süresi aralığı (dk)

(sıklığı)
% 25 sıfır

0,1

46,3±4,4

6 - 68

% 50 seyrek
% 25 sık
% 20 sıfır

0,15

40,2±4,2

14 - 68

% 28 seyrek
% 52 sık

0,3

20,7±5,6

6 - 33

%100 sık

1

13,2±2,5

7 - 14

%100 sık
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Uvabain-KYD latansı (dk)

50
40
30
20
10
0
0.1

0.15
0.3
Uvabain konsantrasyonu (mM)

1

Şekil 4.1. Uygulanan uvabain konsantrasyonu ile KYD latansı (etki başlangıç süresi)
arasındaki ilişki (değerler ortalama±s.h. olarak verilmiştir). (0.1 mM-0.15 mM: p=0.52; 0.15
mM-(0.3+1) mM; p=0.001; 0.3 mM ve 1 mM ile yapılan deney sayısının az olması
nedeniyle iki grup birlikte değerlendirilmiştir)

Görüldüğü gibi doz arttıkça etki başlangıç süresi kısalmaktadır. Ayrıca
tabloda yalnızca KYD oluşumu olan deneylerin dikkate alındığı düşünülürse düşük
dozlarda etki başlangıç süresinin gerçekte daha uzun olduğu kabul edilebilir.
Bununla birlikte tekrarlayan deneylerde, dozdan bağımsız olarak topikal uvabain
uygulaması sonrası 5-6 dakikadan önce KYD oluşmadığı, bu sürenin genellikle
(>90%) 10-60 dk arasında değiştiği, fakat artan dozlarda bu sürenin kısaldığı (Bkz.
Şekil) gözlemlenmiştir. Bununla birlikte ilk KYD’nin oluşumunun 60 dk’dan uzun
sürdüğü deneyler de (<%10) olmuştur.
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4.1.3. Uvabain ile İndüklenen KYD’lerin Sıklığı, Doz ile İlişkisi ve Uvabainin
Etki Süresi
Uygulanan uvabain dozu arttıkça tekrarlayan (sık) KYD oluşma olasılığı ve
dolayısıyla toplam KYD sıklığı artmaktadır (Tablo 1.1, Şekil 4.2). Bununla birlikte
yeterince düşük konsantrasyonlarda (0,1 mM) dahi tekrarlayan/sık KYD’ler
oluşabilmektedir (%25). Uvabainin maksimal etki süresinin anlaşılması amacıyla
tekrarlayan KYD’lerin oluştuğu bir deney hayvanında deney süresi 6 saate kadar
uzatılmış ve halen KYD’lerin çıkmakta olduğu görülmüştür. Dolayısıyla tek doz
topikal uvabain uygulamasının tekrarlayan KYD’leri tetikleyebildiği ve etkinin 6

KYD sıklığı (toplam KYD sayısı/150 dk)

saatten daha uzun sürebildiği anlaşılmıştır.
14
12
10
8
6
4
2
0
0.1

0.15
0.3
Uvabain konsantrasyonu (mM)

1

Şekil 4.2. Uygulanan uvabain konsatrasyonu ile KYD sıklığı (150 dakikalık kayıttaki toplam
KYD sayısı) arasındaki ilişki (değerler ortalama±s.h. olarak verilmiştir). (0.1 mM-0.15 mM:
p=0.039; 0.15 mM-(0.3+1) mM; p=0.28; 0.3 mM ve 1 mM ile yapılan deney sayısının az
olması nedeniyle iki grup birlikte değerlendirilmiştir)
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4.1.4. Uvabainle İndüklenen KYD’lerin Karakteristikleri
Uvabainle indüklenen KYD’lerin morfolojik özellikleri ve karakteristikleri
incelenmiştir. İncelenen parametreler ışığında bir kez uygulanan topikal uvabainle
indüklenen KYD’lerin genel karakteristikleri (süre, amplitüt, şekil) KCl ve iğne
batırılması ile indüklenen KYD’lerle benzer bulunmuştur (Şekil 4.3). Kranyum
inceltilerek Ag/AgCl pellet yüzey elektrotlarıyla yapılan kayıtlarda KYD amplitütleri
5-15 mV arasında ölçülmüştür. Uvabain etkisi altında oluşan ilk KYD, izleyen
KYD’lere göre daha büyük (%15-20) amplitütlü olmaktadır. KYD ilerleme hızı da
çeşitli deneylerde benzer (3-4 mm/dk) şekilde bulunmuştur. Bununla birlikte çoklu
(en az 30 dk arayla, ≥2 kez) veya yüksek hacimde (≥10 uL) uvabain uygulamasında,
KYD sürelerinin giderek uzadığı, KYD hızında ise minimal artış olduğu (%5-10)
tespit edilmiştir (n=3).

Şekil 4.3. Uvabain ile indüklenen KYD ve eşlik eden EEG değişikliği. Uvabain
uygulamasından belli bir süre sonra oluşan KYD’nin birbirinden 2 mm arayla yerleştirilmiş
iki farklı elektrotta oluşturduğu DC potansiyel şifti ve EEG’de eşlik eden baskılanma
izlenmektedir.

4.2. Fotik Stimülasyon ile Görsel Kortekste Kan Akımı Değişikliklerinin
İzlenmesi
Duyusal uyarıların ilgili kortekste nöronal aktivite artışı ve buna paralel kan
akımı artışına neden olduğu bilinmektedir (146). Bu nedenle, çalışmamızın ileriki
bölümlerinde kullanılacak olan fotik stimülasyon paradigmasının belirlenmesi için
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görsel kortekste maksimum kan akımı artışına yol açan ışık uyarısının tespit edilmesi
amacıyla anestezi altındaki farelerin gözüne fotik stimülasyon cihazı ile çeşitli
parametrelerde ışık uyarısı verilmiştir. Farklı frekans ve süreler ile gerçekleştirilen
deneylerde maksimal kan akımı değişikliğinin 8-12 Hz arası frekanslarda verilen
fotik stimülasyon ile oluşturulabildiği gösterilmiştir (Şekil 4.4). Bu parametrelerle
oluşan kan akımı değişikliğinin maksimum (pik) değeri ortalama %11,9±2,1;
stimülasyon süresince oluşan ortalama kan akımı artışı ise %7,6±1,7 olarak
gerçekleşmiştir (n=3). Fotik stimülasyon başlangıcından itibaren 2-3 sn içerisinde
kan akımında artış başlamış, 10-15 sn içerisinde maksimum değere (pik değer)
ulaşmış,

stimülasyon

süresince

kan

akımı

plato

çizerek

stimülasyonun

sonlandırılmasını takiben yine birkaç saniye içerisinde bazal değerlere dönmüştür. 1
dakikaya kadar olan stimülasyon süreleriyle platonun eğitimi sıfıra yakınken, 1
dakikadan daha uzun süren stimülasyonlarda ise platonun aşağı doğru (negatif) eğimi
arttığından adaptasyon geliştiği düşünülerek sonraki deneylerde bu sürenin
kullanılmasına karar verilmiştir. Bundan sonraki deneylerde bu adaptasyon
mekanizması dikkate alınarak 1 dk stimülasyon (on), 1 dk dinlenme (ışık kapalı) (off)
şeklinde bir stimülasyon döngüsü kurgulanmıştır.

Şekil 4.4. Fare görsel korteksinde fotik stimülasyon ile oluşan bölgesel serebral kan akımı
değişikliğinin lazer beneklenme kontrast görüntüleme yöntemi ile incelenmesi. 12 Hz
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frekanslı 1 dakika süreli fotik stimülasyona yanıt olarak bölgesel kan akımının saniyeler
içerisinde artarak platoya (%10-15) ulaştığı ve stimülasyon sonlandırıldıktan sonra bazal
düzeylere indiği görülmektedir.

4.3. Fotik Stimülasyonun 0.15 mM Uvabain ile Oluşturulan KYD Frekansı
Üzerine Etkisi
0,15 mM uvabain 5 dk arayla önce 3 μL ve 2 μL olmak üzere iki kez
damlatıldıktan sonra deney grubuna fotik stimülasyon (10 dk birer dakikalık aydınlık
- karanlık döngü, 10 dk dinlenme) verilmiş, uvabain uygulanan kontrol grubuna ise
stimülasyon verilmemiştir (n=5/grup). 150 dk süren deney süresince oluşan KYD
sayıları kaydedilmiştir. Deney grubunda KYD sıklığı (10,2±2,7) kontrol grubuna
(6,4±2,2) göre daha yüksek olmasına karşın aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (Mann-Whitney U testi, p=0,40). İki grupta uvabain uygulaması ile
ilk KYD’nin oluşumu arasında geçen süreler bakımından da fark bulunmamıştır
(fotik(-): 46,0±6,7 dk; fotik(+): 47,4±12,9 dk) (Şekil 4.5)

Ortalama KYD sayısı
14
12
10
8
6
4
2
0
Fotik (-)

Fotik (+)

Şekil 4.5. 0,15 mM topikal uvabain uygulaması yapılmış hayvanlarda fotik stimülasyonun,
150 dakikalık elektrofizyolojik kayıt süresince oluşan toplam KYD sayısı (ortalama±s.h.)
üzerine etkisi (n=5/grup) (p>0,05).
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Deney süresince oluşan KYD’lerin 30 dakikalık zaman aralıklarına göre
dağılımı da her iki grupta incelenmiştir. Burada iki grup arasındaki fark anlamlı fark
bulunamamıştır (Şekil 4.6).
4

KYD sayısı

3
2

Fotik (-)
Fotik (+)

1
0
0'-30'
30'-60'
60'-90'
90'-120' 120'-150'
Uvabain uygulaması sonrası geçen süre

Şekil 4.6. 0,15 mM topikal uvabain uygulaması yapılmış hayvanlarda fotik stimülasyonun
30’ar dakikalık zaman aralıklarında oluşan KYD sayısı üzerine etkisi (ortalama±s.h.)
(n=5/grup) (p>0.05)

Bu deneyler sonucunda fotik stimülasyon ile KYD oluşma sıklığında artış
olduğu ancak bu farkın istatistiksel anlamlılığa ulaşamadığı gözlenmiştir. Ayrıca
zaman skalasındaki dağılım incelendiğinde ise fotik stimülasyonun tüm zaman
dilimlerinde kısmen etkili olduğu ancak bu etkinin anlamlı bir fark oluşturmadığı
görülmektedir (p>0,05).

4.4. 0.1 mM Uvabain İle Duyarlılaştırılmış Kortekste Fotik Stimülasyon ile
KYD Tetiklenmesi
Birinci protokol ile yapılan deneylerden elde edilen bulgular ışığında fotik
stimülasyonun uvabainle duyarlılaştırılmış fare beyninde KYD tetiklenmesine yol
açabildiğinin daha iyi gösterilebilmesi için farklı bir deney tasarımı yapılmıştır. Buna
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göre, eşik/eşikaltı uvabain uygulaması (0,1 mM, 5 μL) sonrası minimum sayıda
KYD oluşumu (tercihen 1 adet) sonrasında KYD oluşumunun olmadığı en az 30
dakikalık dönemi (sessiz dönem) takiben fotik stimülasyon verilmiş ve KYD oluşup
oluşmadığı izlenmiştir (Şekil 3.7). Ayrıca bu aşamada ışığa karşı duyarsızlaşmanın
(desensitizasyon) önlenmesi için fotik stimülasyon sürekli verilmemiş, aksine deney
boyunca ışık uyarısının verilmediği zamanlarda farenin gözleri kapatılarak ve deney
ortamı

karanlık

tutularak

(deafferentasyon)

görsel

korteksin

ışığa

duyarlılığı/uyarılabilirliği artırılmaya çalışılmıştır. Bu protokole göre 15 hayvan
üzerinde yapılan deneylerin 11’inde fotik stimülasyon ile KYD tetiklenmesi arasında
kuvvetli/olası bir ilişki bulunmuştur (%73). 11 farede toplam 17 adet fotikle ilişkili
KYD kaydedilmiştir (Şekil 4.7 ve 4.8). Fotik stimülasyonun başlangıcı ile KYD
oluşumu arasında geçen süre oldukça değişken olup 20 sn ile 10 dk arasında bulundu
(ortalama±s.h.: 4,10±0,97 dk).

Şekil 4.7. Uvabain ile duyarlılaştırılmış kortekste fotik stimülasyona yanıt olarak oluşan
KYD. Kare şeklindeki çizgi 1 dakikalık 12 Hz frekanslı ışık uyarısını, kırmızı ve mavi
eğriler ise sırasıyla birinci ve ikinci elektrotta kaydedilen KYD’yi göstermektedir. KYD’nin
yayılım yönünün oksipital korteks kaynaklı olduğunu doğrulamaktadır.
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Şekil 4.8. Fotik stimülasyon ile tetiklenen KYD’lerin şematik gösterimi. 11 hayvanda (her
bir çizgi bir hayvanı temsil etmektedir) toplam 17 adet fotik stimülasyonla uyarılan KYD
(3’ü terminal depolarizasyon) kaydedilmiştir. Hayvanların büyük çoğunluğunda kaydedilen
son spontan KYD’nin bitiminden itibaren en az 30 dk sessiz dönem beklendikten sonra fotik
stimülasyona başlandığına ve fotik stimülasyonun birer dakikalık açık-kapalı döngüler
halinde verilmesine karşın, burada görselliğin sağlanması amacıyla sürekli çizgi (çubuk)
halinde gösterildiğine dikkat ediniz.

Oluşan KYD’lerin gerçekten de ışık uyarısı ile tetiklendiğini kanıtlayabilmek
için; fotik stimülasyon sonrası KYD insidansının spontan KYD insidansından
anlamlı olarak farklı olup olmadığına bakılmıştır. Bunun için öncelikle spontan KYD
takibinin yapıldığı deneylerde (n=11) son KYD oluşumunu takip eden 30 dakikalık
sessiz (KYD’siz) dönemin ardından her bir 10 dakikalık dilim için ayrı ayrı ve
ortalama olarak KYD oluşma olasılığı (insidansı) hesaplanmıştır. 30 dakikalık sessiz
dönem sonrası için her 10 dk’lık dönem için ortalama KYD oluşma insidansı
sırasıyla %4,8 olarak bulunmuştur. Etkinin daha net görülebilmesi amacıyla sonraki
deneylerde sessiz dönem süresi 30 dk olarak seçilmiştir. Bir diğer ifadeyle; en son
spontan KYD oluşumunu takiben 30 dakika geçmişse, sonraki 10 dakikalık dönemde
yeni bir spontan KYD oluşma olasılığı %5’in altındadır. Oysa her bir ışık uyarısı
döngüsündeki (≤10 dk), KYD oluşma insidansı ise %46 olarak hesaplanmıştır. Bu
sonuçlar; ışık uyarısının KYD insidansını anlamlı ölçüde artırdığını ortaya
koymuştur (Fisher'in kesin ki-kare testi, p<0,001) (Şekil 4.9).
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Şekil 4.9. Işık uyarısının görsel korteksteki KYD insidansı üzerine etkisi. Işık uyarısı, 30
dakikalık sessiz dönemi takiben 10 dakikalık stimülasyon periyodu süresince KYD
insidansını dramatik olarak artırmaktadır (*: p < 0,001; χ² testi).

5 mV
1 dk

Şekil 4.10. Frekans değişikliğinin KYD tetiklenmesi üzerine etkisi. Burada, 60 dakikalık
sessiz dönem sonrası 3 kez 1’er dakika süreli 12 Hz frekanslı fotik uyarı sonrası uyarı
frekansı 8 Hz’e düşürülmüş ve hemen akabinde KYD oluştuğu gözlenmiştir.

!

63

Fotik Stimülasyon Frekans Değişikliğinin KYD Oluşumu Üzerine Etkisi
Yedi deneyde fotik stimülasyon frekansı deney süresince değiştirilerek
frekans değişiminin KYD tetiklenmesine olan etkisi gözlemlenmiştir. Bu deneylerin
üçünde fotik stimülasyon frekansının değiştirilmesiyle birlikte KYD tetiklendiği
görülmüştür (Şekil 4.10)

4.5.

Bıyık

(Whisker)

Stimülasyonu

ile

Fıçı

Kortekste

Kan

Akımı

Değişikliklerinin İzlenmesi
Duyarlılaştırılmış kortekste fotik stimülasyonla KYD tetiklenebildiğinin
gösterilmesi sonrasında, literatürden elde edilen bilgiler ışığında, kemirgenler için
çevreye dair bilgilerin edinilmesinde en önemli sensöryel uyaranların başında gelen
ve geniş bir kortikal temsili bulunan bıyık (whisker) uyarımı ile benzer şekilde
KYD’nin tetiklenip tetiklenemeyeceğinin araştırılmasına karar verilmiştir. Bunun
için öncelikle bıyıkların temsil edildiği somatosensoriyel korteks bölgesi olan fıçı
(barrel) korteksin yerinin ve optimal stimülasyon parametrelerinin belirlenebilmesi
için bıyık uyarımı ile lazer beneklenme kontrast görüntüleme çalışması yapılarak kan
akımı değişiklikleri izlenmiştir.
Fotik stimülasyondakine benzer şekilde, fıçı korteks üzerine kraniyotomi
yapılmış ve anestezi altındaki farenin kontralateral bıyıklarına, geliştirilen otomatik
bıyık uyarım cihazı ile çeşitli parametrelerde uyarı uygulanmıştır. Farklı frekans ve
süreler ile gerçekleştirilen deneylerde frekans artışı ile kan akımı yanıtlarında artış
olduğu izlenmiştir. Bu parametrelerle oluşan kan akımı değişikliğinin maksimum
değerleri %12,4±3,3; stimülasyon süresince oluşan ortalama kan akımı artışı
ise %5,1±1,4 olarak gerçekleşmiştir. Stimülasyon başlangıcından itibaren ortalama
2-3 sn içerisinde kan akımında artış başlamış, 10-15 sn içerisinde maksimum değere
ulaşmış, stimülasyon süresince kan akımında dalgalanmalar izlenmekle birlikte genel
anlamda plato çizerek stimülasyonun sonlandırılmasını takiben yine 15-20 saniye
içerisinde bazal değerlere dönmüştür (Şekil 4.11). 10 dakikaya kadar olan
stimülasyon

süreleriyle

platonun

eğiminde

belirgin

değişiklik

olmadığı

gözlendiğinden uyarım süresinin 10 dakikayı geçmeyecek şekilde (çoğunlukla ≤5 dk)
tutulmasına karar verilmiştir.
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Şekil 4.11. Fıçı kortekste bıyık uyarımı ile oluşan serebral kan akımı değişikliği. A: Farenin
sağ fıçı korteksi üzerine açılan kraniyotomi ve buradan elde edilen lazer beneklenme
kontrast görüntüsü ile bu görüntüde barrel korteksin sınırları görülmektedir. B: Fıçı kortekste
bıyık uyarımı (whisker stimülasyon) ile bölgesel kan akımında yaklaşık %5’lik bir artış
gerçekleştiği izlenmektedir (kan akımı değişimi ortalaması siyah eğri ile gösterilmiştir).

4.6. 0.1 mM Uvabain ile Duyarlılaştırılmış Kortekste Bıyık Uyarımı ile KYD
Tetiklenmesi
Duyarlılaştırılmış kortekste fotik stimülasyonla KYD tetiklenebildiğinin
gösterilmesi sonrasında, bıyık uyarımı ile benzer şekilde KYD’nin tetiklenip
tetiklenemeyeceği araştırılmıştır. Bu kez görsel (oksipital) korteks yerine
somatosensoriyel fıçı kortekse topikal olarak uvabain uygulanarak, 2. fotik
stimülasyon protokolüne benzer bir protokolle bıyık uyarımı ile KYD uyarılmaya
çalışılmıştır. Bu yaklaşımla 13 hayvandan 5'inde (%38,5) bıyık uyarımı ile toplamda
7 adet KYD (Şekil 4.13), 4'ünde (%30,8) ise toplam 6 adet 0.5-1 mV amplitüdlü
minyatür depolarizasyon (mini-KYD) tetiklenebilmiştir (Şekil 4.12 ve 4.13). 1
hayvanda hem KYD hem minyatür depolarizasyon izlenirken, 5 hayvanda ise bıyık
uyarımı ile KYD veya minyatür depolarizasyonların tetiklenmesi mümkün
olmamıştır. KYD tetiklenmesi için gerekli uyarım süresi değişken olup, 20 sn ile 8
dk (ortalama±s.h.: 2,8±0.6 dk) arasında olduğu gözlenmiştir (fotik stimülasyonda
ortalama±s.h.: 4,1±1,0 dk; p=0,72).
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Şekil 4.12. Uvabainle duyarlılaştırılmış fare beyninde bıyık uyarımı ile KYD tetiklenmesi.
Uvabain uygulaması sonrası ilk KYD’nin spontan olarak oluştuğu, bununla birlikte 90
dakikalık sessiz dönem sonrasında uygulanan 3 dakikalık bıyık uyarımı (whisker
stimülasyon) ile KYD tetiklendiği görülmektedir.

Şekil 4.13. Bıyık uyarısı ile tetiklenen KYD’lerin şematik gösterimi. 8 hayvanın (her bir
çizgi bir hayvanı temsil etmektedir) beşinde toplam 7 adet bıyık uyarısıyla tetiklenen
(uyarılan) KYD; dördünde ise toplam 6 adet minyatür depolarizasyon (mini-KYD)
kaydedilmiştir (bir hayvanda hem KYD hem de mini-KYD kaydedilmiştir).

Oluşan

KYD’lerin

gerçekten

de

bıyık

uyarısı

ile

tetiklendiğini

kanıtlayabilmek için; fotik stimülasyondakine benzer bir yaklaşımla bıyık uyarısı
sonrası KYD insidansının spontan KYD insidansından anlamlı olarak farklı olup
olmadığına bakılmıştır. Bunun için öncelikle spontan KYD takibinin yapıldığı
deneylerde (n=11) son KYD oluşumunu takip eden 30 dakikalık sessiz (KYD’siz)
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dönemin ardından her bir 5 dakikalık zaman dilimi için (burada stimülasyon süreleri
ortalama 5 dakika civarında tutulduğundan) ortalama KYD oluşma olasılığı
(insidansı) hesaplanmıştır. 30 dakikalık sessiz dönem sonrası için her 5 dk için
ortalama insidans %2,4 olarak hesaplanmıştır. Bir diğer ifadeyle; en son spontan
KYD oluşumunu takiben 30 dakika geçmişse, sonraki her 5 dakikalık dönem için
yeni bir spontan KYD oluşma olasılığı ortalama %2,4’tür. Bıyık uyarımında bu oran
yalnızca KYD oluşumu dikkate alındığında %14, hem KYD hem de minyatür
depolarizasyonlar hesaba katıldığında ise %26 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar;
bıyık uyarısının KYD insidansını (hem tek başına, hem de mini-KYD’ler ile birlikte)
anlamlı ölçüde artırdığını ortaya koymuştur (Fisher'in kesin ki-kare testi; yalnızca
KYD için p=0,026, KYD+mini KYD’ler için p<0,001) (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. Bıyık uyarısının fıçı korteksteki KYD insidansı üzerine etkisi. Bıyık uyarısı, 30
dakikalık sessiz dönemi takiben 5 dakikalık stimülasyon periyodu süresince KYD insidansını
anlamlı ölçüde artırmaktadır (*: p=0,026; **: p<0,001; χ² testi).
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Uvabain uygulaması sonucu tekrarlayan KYD oluşumunun izlendiği bir
deneyde kısa süreli (3 dk) bıyık uyarımı sonucu ilginç olarak KYD oluşumunun
geciktiği/inhibe olduğu izlenmiştir (Şekil 4.15).

Şekil 4.15. Sensöryel stimülasyon ile KYD inhibisyonu. Uvabain uygulaması sonucunda
tekrarlayan sık KYD oluşumunu takiben verilen kısa süreli bıyık uyarımıyla KYD’lerin bir
süreliğine bloke olduğu, daha sonra tekrar oluşmaya başladığı izlenmektedir.

4.7. Farklı Uygulama Şekilleri ile Floresan Uvabainin Dokuda Dağılımının
İncelenmesi
Uvabainin beyindeki dağılımının incelenmesi için intraserebroventriküler ve
topikal epidural yolla 0,1 mM (100 μM) floresan BODIPY uvabain uygulanmıştır.
4.7.1 İntraserebroventriküler (isv) uygulama
İntraserebroventriküler uygulamadan 30 dk sonra sakrifiye edilen hayvanların
(n=3) beyinlerinden alınan kesitlerde floresan intensitesinin periventriküler alana
sınırlı

olduğu

görülmüştür.

Büyük

büyütmede

ise

uygulanan

uvabainin

periventriküler alandan giderek azalan konsantrasyonlarda etrafa yayıldığı izlenmiştir
(Şekil 4.16). Yapılan ölçümler ve eğri eğiminin analizi, floresan işaretli uvabainin
periventriküler alandan 1000 μm uzaklıkta başlangıç konsantrasyonunun yüzde
birine indiğini göstermektedir (Şekil 4.17). Şekil 4.16’de de görüldüğü gibi, beyin
anatomisi uvabain moleküllerinin medial ve laterale doğru hareketine izin verirken,
kortekse doğru (yukarı) hareketi korpus kallozum lifleri tarafından engellenmektedir.
Yapılan ölçümler sonucunda, 1 mM’lık isv uvabain uygulamasıyla görsel veya fıçı
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kortekse ulaşan uvabainin sub-mikromolar düzeylerinde olacağı öngörülmektedir
(Şekil 4.17). Her ne kadar bu düzeyler Na+-K+ ATPaz pompasının alfa2
altbirimlerinin kısmi inhibisyonuna yol açabilse de beynin özellikle derin
yapılarındaki etkilenme çok daha fazla olacağından bu yöntemin uygulanması uygun
bulunmamıştır.

A

B

!

300 µm

Şekil 4.16. İntraserebroventriküler enjeksiyon sonrası floresan uvabainin beyindeki dağılımı.
Çekirdek boyaması (Hoechst-33258, mavi) ile birleştirilmiş görüntülerde floresan uvabainin
belirgin olarak periventriküler bölgede tutulduğu izlenmektedir. (A: 4x, B: 10x büyütme).

Şekil 4.17. İntraserebroventriküler uygulama sonrası uvabainin periventriküler alandaki
konsantrasyonunun dağılım grafiği (temsili olarak bir hayvanın beyninden elde edilen
ölçümlerin ortalama grafikleri). A: Ventrikülün daraldığı inferior kesimin etrafından yapılan
ölçümlerde siyah eğri elde edilen değerlere en uygun üstel eğilim grafiğini göstermektedir
(R2=0,93). Buna göre konsantrasyonun en yoğun ventriküle en yakın ilk 30-40 μm’lik alanda
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bulunduğu, ventrikülden uzaklaşıldıkça konsantrasyonun önce hızla azaldığı daha sonra ise
azalma trendinin yavaşladığı görülmekte, yaklaşık 1000 μm uzaklıkta ise ependimal
yüzeydeki değerlerin yüzde birine düştüğü tahmin edilmektedir. B: Ventrikülün geniş olduğu
gövde kısmının etrafından yapılan ölçümlerde ise konsantrasyonun kademeli olarak azalma
eğiliminde olduğu; bu bölgede de laterale doğru 1000 μm’ye kadar uvabainin ulaştığı
anlaşılmaktadır.

4.7.2 Topikal epidural uygulama
İsv uygulama ile kortekse yeterli konsantrasyonda uvabainin ulaşmadığı,
ulaşmış olsa bile derin yapılardaki (talamus, bazal ganglionlar vb.) etkilenmenin çok
daha fazla olduğu düşünülerek, topikal uygulama tercih edilmiştir. Topikal epidural
uygulamada (n=3), elektrofizyoloji deneylerinde kullanılan protokol ile görsel ve fıçı
korteks üzerine açılan 1,5-2 mm çaplı kraniyotomi sonrası, dura üzerine küçük bir
pamuk top üzerine toplam 5 μL floresan uvabain eklenmiş ve 1 saat sonra hayvan
sakrifiye edilerek, koronal beyin kesitleri mikroskop altında incelenmiştir (Şekil 4.18
ve 4.19). Bu uygulamada, uvabainin dura, altındaki pia ve ilk 50-60 μm’lik yüzeyel
korteks bölgesinde en yoğun olduğu, bununla birlikte 100-200 μm kadar derine,
giderek azalan yoğunlukta nüfuz ettiği izlenmiştir (I ve II. kortikal tabakalar). Örnek
bir kortikal bölgeden yapılan intensite ölçümleri Şekil 4.20’de sunulmuştur.

A

B
!

1000 µm

Şekil 4.18. Fıçı korteks üzerine topikal uygulama sonrası floresan uvabainin beyindeki
dağılımı (epifloresan stereo-mikroskop görüntüsü). Floresan uvabainin belirgin olarak üst
kortikal tabakalarda tutulduğu, floresan şiddetinin derinlere doğru giderek azaldığı
gözlenmektedir.

!

70

A

B

Şekil 4.19. Görsel korteks üzerine topikal uygulama sonrası floresan uvabainin beyindeki
dağılımı (floresan mikroskopi). Çekirdek boyaması (Hoechst-33258, mavi) ile birleştirilmiş
görüntülerde floresan uvabainin belirgin olarak üst kortikal tabakalarda tutulduğu
izlenmektedir. (A: 4x, B: 10x büyütme)
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Şekil 4.20. Topikal BODIPY-uvabain uygulaması sonrası kortekste floresan şiddeti
ölçümleri (bir hayvanda 3 farklı bölgeden yapılan ölçüm ortalamaları). Uvabain
konsantrasyonunun pial yüzeyin hemen altındaki ilk 50 μm’lik kortekste yoğun olduğu ve bu
mesafeden daha derine indikçe ise giderek konsantrasyonun azaldığı görülmektedir. Bu
ölçümler, 100 μm’den daha derine nüfuz eden uvabainin eser miktarlarda olduğunu
göstermektedir.
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4.8. Floresan Potasyum İndikatörü (APG-4) ile Ekstraselüler Potasyum
Değişimlerinin İncelenmesi
4.8.1. APG-4’ün Potasyuma Duyarlılığının İncelenmesi
Ticari olarak temin edilen APG-4 potasyum indikatörünün potasyuma
duyarlılığının ve sodyuma karşı seçiciliğinin belirlenmesi için, aynı boya
konsantrasyonu (2,5 μM) içerecek şekilde çeşitli konsantrasyonlarda sodyum (Na+)
ve potasyum (K+) iyonlarını içeren çözeltiler hazırlanmış ve floresan şiddeti
ölçümleri yapılmıştır. Grafikte görüldüğü gibi, potasyumsuz ortamda da APG-4’ün
bazal ışımasının olduğu; bu ışımanın artan potasyum konsantrasyonu ile arttığı (10
mM %15-20; 50 mM %80-85) ve ortamdaki sodyum konsantrasyonundan
etkilenmediği anlaşılmıştır (Şekil 4.21). Dolayısıyla bu veriler, APG-4 boyasının
KYD sırasındaki iyonik değişimlerin ölçümünde güvenle kullanılabileceğine işaret
etmektedir.

Floresan şiddeti (a.u.)

2,600
2,400
2,200
2,000
1,800

77 mM Na

1,600

154 mM Na

1,400
1,200

0
10
50
Potasyum konsantrasyonu (mM)

Şekil 4.21. APG-4 potasyum indikatörünün floresan şiddeti ölçümleri ile potasyum
duyarlılığının gösterilmesi. Potasyumsuz ortamda APG-4’ün bazal bir ışımasının olduğu; bu
ışımanın artan potasyum konsantrasyonu ile şiddetle arttığı ve ortamdaki sodyum
konsantrasyonundan

etkilenmediği

görülmektedir.

Normalde

ekstrasellüler

sodyum

konsantrasyonu 154 mM civarında iken KYD sırasında 70 mM’e kadar düşmektedir (2).
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4.8.2. Farklı Uygulama Yöntemleriyle Beyinde APG-4 Dağılımının İncelenmesi
APG-4 boyasının farklı uygulama şekilleriyle beyin dokusundaki dağılımının
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, intraparankimal, intraserebroventriküler ve
topikal epidural uygulama (n=3/grup) yapılmış ve uygulamadan 45 dk sonra beyin
kesitleri

alınarak

incelenmiştir.

Bu

incelemelerde;

intraserebroventriküler

uygulamada (100 μM, 2 μL) boyanın koroid pleksus ve periventriküler bölgede
yoğun olmak üzere, beynin tamamına yakınında boyanmanın olduğu izlenmiştir
(Şekil 4.22, A). Ancak boya miktarının büyük çoğunluğunun periventriküler alanda
tutulması, kortekse ulaşan oranının çok az olması nedeniyle bu yöntemden
vazgeçilmiştir. İntraparankimal uygulamada (100 μM, 2 μL) ise boyanın uygulama
alanında yoğun olarak tutulduğu, bununla birlikte yaklaşık 500-600 μm çaplı bir
alana da yayıldığı izlenmiştir (Şekil 4.22, B). Ancak yöntemin beyin dokusuna
invazif müdahale içeriyor olması nedeniyle bu yöntemden de vazgeçilmiştir. Nihai
olarak denenen topikal epidural uygulamada ise boyanın bir kısmının durada
tutulmakla birlikte, subdural alana ve kortekse nüfuz ettiği ve pial yüzeyden yaklaşık
100-150 μm derinliğe kadar inebildiği görülmüştür (Şekil 4.22, C). Bu koşullar
altında topikal uygulama yöntemi seçilerek, sonraki deneyler bu yöntem ile hayata
geçirilmiştir. Bu noktada, duranın kaldırılmasının farelerde teknik olarak oldukça güç
olması nedeniyle birkaç deneme dışında genelde dura intakt bırakılmıştır.

Şekil 4.22. Farklı uygulama yöntemleriyle APG-4 boyasının fare beynindeki dağılımı. A:
intraserebroventriküler, B: intraparankimal (korpus kallozum), C: topikal uygulama sonrası
alınan beyin kesitlerinde APG-4 boyasına ait yeşil floresan ışıma ve mavi çekirdek boyaması
(Hoechst-33258) görülmektedir.
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4.8.3. Topikal Uygulanan APG-4 ile KYD Sırasındaki Potasyum Değişiminin
İncelenmesi
Topikal olarak dura üzerine uygulanan APG-4’ün 45-60 dk inkübasyonu
sonrasında, boya artıkları yapay BOS ile yıkanarak uzaklaştırıldıktan sonra
mikroskop altında görüntüleme yapılmıştır. Görüntülemede boyanın kortekste diffüz
olarak dağıldığı, belirgin floresansının bulunduğu ve tekrarlayan görüntülemelerde
sönümlenmesinin az, fotostabilitesinin kabul edilebilir düzeyde olduğu gözlenmiştir.
İlginç bir gözlem olarak, boyaya bağlı ışımanın özellikle arterlerin etrafında
yoğunlaştığı, bu durumun venlerde bulunmadığı gözlenmiştir. Bu boyanma paterni
20-30 μm çaplı damarlara kadar izlenebilmiştir (Şekil 4.23).

Şekil 4.23: Topikal APG-4 ile floresan işaretli mikroskopik görüntülemede kortikal
perivasküler boyanma. Monokrom kamera ile elde edilen görüntüler yapay olarak
renklendirilmiştir. Arter (a.) duvarındaki boyanmanın ven (v.) etrafında bulunmadığına
dikkat ediniz (A: 16x, B:32x büyütme)

Somatosensöriyel korteks üzerine topikal APG-4 uygulamasının ardından
kraniyotominin önüne açılmış olan burr hole’den iğne batırılması (pinprick) işlemi
ile KYD uyarılmış ve elektrot yardımıyla KYD oluşumu teyit edilmiştir. KYD
uyarımının hemen sonrasında somatosensöriyel korteksteki APG-4 floresan ışıması
20 saniye aralıklarla alınan görüntülerle izlenmiştir. Böylece ekstrasellüler potasyum
düzeylerindeki değişim incelenmiştir. Şekil 4.24’te topikal APG-4 floresan potasyum
indikatörü uygulaması sonrası korteksten alınan floresan mikroskop görüntüsünün
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psödo-renklendirilmiş hali görülmektedir. İğne batırılması (t=0) sonrası floresan
intensitesindeki değişimse grafikte görülmektedir. Görüldüğü gibi KYD’nin
incelenen bölgeye ulaşmasının (30-40 sn) ardından floresan intensitesinde artış
olmaktadır. KYD indüksiyon noktasına (burr hole) yakın olan bölgedeki (1. Bölge)
floresan şiddetindeki artışın, zamansal olarak daha ileri bölgedeki (2. Bölge) artıştan
daha önce maksimuma ulaştığı dikkat çekmiştir. Bu bulgular KYD’nin korteksten
geçişiyle birlikte geçici potasyum yükselmesini teyit etmektedir.

Şekil 4.24. Somatosensöriyel kortekste APG-4 ile KYD sırasındaki ekstrasellüler potasyum
değişiminin izlenmesi. A: Topikal APG-4 floresan potasyum indikatörü uygulaması sonrası
korteksten alınan floresan mikroskop görüntüsünün sonradan renklendirilmiş hali
görülmektedir. B: Farenin sağ frontal kemiği üzerinde açılmış burr hole ve arkasındaki geniş
kraniyotomi izlenmektedir. Burr hole’den iğne uygulaması ile oluşturulan KYD ok yönünde
ilerlemektedir. C: İğne batırılması (t=0) sonrası floresan intensitesindeki değişim grafikte
görülmektedir. Görüldüğü gibi KYD’nin incelenen bölgeye ulaşmasının (30-40 sn) ardından
floresan şiddetinde artış olmaktadır. KYD indüksiyon noktasına (burr hole) yakın olan
bölgede (1. Bölge) floresan şiddetindeki artışın, daha ileri bölgedeki (2. Bölge) artıştan daha
önce (~20 sn) pik yaptığına dikkat ediniz.
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4.8.4. Topikal Uygulanan APG-4 ile Duyusal Uyarım Sırasındaki Potasyum
Değişimlerinin İncelenmesi
KYD sırasındaki oluşan ekstrasellüler potasyum değişiminin (30-50 mM)
büyüklüğü dikkate alındığında, kuvvetli sensöryel uyarım ile oluşması beklenen
ekstrasellüler potasyum değişimi oldukça küçük kalmaktadır. Bu değişimin APG-4
ile ölçülüp ölçülemeyeceğini anlamak için, öncelikle LBKG ile fıçı korteksin yeri
tespit edilmiş, ardından topikal olarak APG-4 uygulanmış ve kuvvetli bıyık (whisker)
uyarımı ile bu bölgede floresan sinyal intensitesinde değişim olup olmadığı
incelenmiştir. Fıçı kortekste 6 farklı alandan ölçülen sinyallerin ortalamasını yansıtan
grafik Şekil 4.25’te yer almaktadır. Bu grafiğe göre bıyık uyarımı ile ekstrasellüler
potasyumu yansıtan floresan intensitesinde yaklaşık %1’lik bir değişim meydana
gelmektedir.

Şekil 4.25. Lazer beneklenme kontrast görüntüleme (LBKG) ile tespit edilen fıçı korteks
bölgesinde, bıyık uyarımına yanıt olarak oluşan ekstrasellüler potasyum değişiminin APG-4
floresan boyası ile incelenmesi.

Bu tez çalışması kapsamında APG-4 ile yapılan deneylerin sonuçları,
kuvvetli sensöryel uyarı ile ekstrasellüler potasyum düzeylerinde minimal artışın
olduğunu ve muhtemelen uvabain uygulanmış kortekste bu artışın kritik seviyeye
ulaşarak KYD tetiklenmesiyle sonuçlanabildiğine işaret etmektedir. Bu tez çalışması
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sonrasında,

laboratuvarımızda

APG-4’ün

in

vivo

kalibrasyon

çalışmaları

tamamlanarak, uvabain uygulanmış kortekste bıyık uyarımının etkisiyle oluşan
potasyum değişimleri ve bu değişimlerin KYD tetiklenmesiyle olan zamansal ve
mekansal ilişkisinin incelenmesi planlanmaktadır.

4.9. Floresan Glutamat Sensörünün (EOS) in vitro Karakterizasyonu
Gereç ve yöntem bölümünde açıklanan protokol ile sentezlenen ve
saflaştırılan peptidin (glutamat optik sensörü – EOS) varlığını göstermek amacıyla
6xHis antikoru (Anti-HisTag) ile Western Blotlama yapılmış ve elde edilen
örneklerde istenilen peptidin varlığı teyit edilmiştir. (Şekil 4.26)

Şekil 4.26. Pürifikasyon sonrası EOS peptidindeki polihistidin kuyruk varlığının Western
Blotlama ile teyit edilmesi. Her üç mutasyonu (L401C, K716A, Y711A) taşıyan EOS peptit
örnekleri Anti-HisTag antikoru ile kuvvetli reaksiyon vermiştir. Literatürdeki bilgiler dikkate
alındığında GluR2 S1S2 altbirimlerinin beklenen molekül ağırlığı 25-30 KDa arasında
olduğundan; Anti-HisTag ile kuvvetli reaksiyon veren polipeptitlerin dimer veya trimerler
olabileceği düşünülmüştür.

İşlemler sonucunda elde edilen floresan glutamat sensörünün (EOS) in vitro
etkinliğini test etmek üzere farklı derişimlerde glutamat çözeltileri hazırlanarak
sensörün yaydığı floresans florometrik olarak ölçüldü (ΔF/Fo). Böylece sensörün
özgünlüğü ve araştırılan glutamat derişimlerinde yeterli fluoresans sağlayıp
sağlamadığı kontrol edilmiş oldu. Elde edilen ΔF/Fo değerlerinin –log C
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(konsantrasyon) değerlerine göre çizilen eğrileri aşağıda görülmektedir (Şekil 4.27).
Bulgular, oluşturulan sensörün istenilen derişimlerdeki glutamata duyarlı olduğunu
göstermiştir. Bu aşamadan sonra elde edilen floresan glutamat sensörlerinin hücre
kültüründe test edilmesi ve ardından in vivo uygulamaya geçilmesi hedeflenmekte
olup, bu yöndeki çalışmalar bu tez çalışmasından sonra sürdürülecektir.

Şekil 4.27. Artan glutamat konsantrasyonuna yanıt olarak floresan intensitesindeki artış
üretilen glutamat sensörünün fonksiyonel olduğunu göstermektedir (Karşılaştırma için bkz.
Kaynak (147)).
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5. TARTIŞMA
Bu tez çalışması, migrene yatkın hale getirilmiş fare beyninde, migren
aurasının beyindeki karşılığı ve baş ağrısının başlatıcısı olduğu düşünülen kortikal
yayılan depresyon (KYD) dalgasının duyusal uyarılarla tetiklenebileceği hipotezini
test etmek üzere yürütülmüştür. Migrenlilerin büyük bir kısmında baş ağrılarının
birtakım faktörlerle tetiklenebilmesi, KYD’nin migren aurasının beyindeki
elektrofizyolojik karşılığı olması ve meydana getirdiği zincirleme olaylar ile
trigeminovasküler sistem aktivasyonuna neden olduğunun gösterilmesi; migrene
yatkın hale getirilmiş deney hayvanlarında da fizyolojik uyarılar ile KYD
tetiklenmesinin mümkün olduğunu düşündürmüştür. Bu tez çalışmasında, bu hipotezi
test etmek için i) optimal ışık ve bıyık uyarım parametrelerinin belirlenmesi, ii) fare
beyninin uvabain uygulaması ile KYD oluşumuna yatkın hale getirilmesi, iii)
duyarlılaştırılmış fare korteksinde KYD tetiklemek için ışık ve bıyık uyarısı
uygulanması, iv) KYD tetiklenmesi öncesinde ve sırasında ekstraselüler potasyum
değişimlerinin incelenmesi aşamalarından oluşan bir metodolojik yaklaşım
benimsenmiştir. Elde edilen sonuçlar bu kapsamda başlıklar halinde tartışılacaktır.

5.1. Optimal Duyusal Uyarım Parametrelerinin Belirlenmesi
Çalışma kapsamında deney hayvanlarında KYD tetikleyebilmek için
öncelikle, insanlarda önemli bir migren tetikleyicisi olan kuvvetli ışık uyarısı
uygulanması kararlaştırılmıştır. Işık uyarımı için, bilgisayar programı yardımıyla
stimülasyon parametreleri ayarlanabilecek şekilde, kuvvetli LED lambalardan oluşan
bir stimülatör düzeneği hazırlanmıştır. En uygun uyarım parametrelerinin
belirlenmesi için çeşitli frekans ve sürelerde ışık uyarısı verilerek fare görsel
korteksinde oluşan bölgesel kan akımı değişiklikleri lazer beneklenme kontrast
görüntüleme tekniği ile incelenmiştir.
Roy ve Sherrington 1890 yılında, beyindeki vasküler yanıtların intrinsik bir
mekanizma aracılığıyla fonksiyonel aktivitedeki lokal değişimlerle ilişkili olduğunu
(nörovasküler eşlenme) öne sürmüşlerdir (146). Buna göre nöral aktiviteye bağlı
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olarak dokunun metabolik ihtiyacını karşılamak üzere lokal kan akımı artışı
olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmamızda anestezi altındaki farelerde, görsel
ve somatosensoriyel fıçı korteksten yapılan bölgesel kan akımı ölçümlerinde ışık ve
bıyık uyarısı ile eşlenmiş artışlar kaydedilmiştir. Beklendiği üzere, her iki uyarı
modalitesiyle de uyarının başlangıcından 2-3 saniye sonra kan akımı yükselmeye
başlamış, 10-15 saniye içerisinde maksimum değerlere ulaşmıştır. Çalışmanın ilk
bölümünde ışık uyarısı üzerine yoğunlaşılmıştır. Çeşitli frekans ve sürelerde
uygulanan ışık uyarıları içerisinde maksimum kan akımı artışına (%10-15) yol açan
parametreler (8-12 Hz, 1 dk) ışık uyarısı ile KYD tetikleme deneylerinde kullanılmak
üzere belirlenmiştir. Her ne kadar kullanılan yöntemler arasında büyük farklılıklar
olsa da, bu değerlerin literatürle uyumlu olduğu görülmektedir. Halotan anestezisi
altındaki sıçanlarla yapılan bir çalışmada, lazer Doppler akımölçer ile yapılan
kayıtlarda ışık uyarısını takiben kan akımındaki değişimin 1 sn içerisinde başladığı,
2.5 sn’de zirve yaptığı; düşük doz halotan altında maksimal değerlerin %25, yüksek
dozda ise %12 olduğu bulunmuştur (148). Uyanık hayvanlarla yapılan başka bir
çalışma ise, görsel uyarıya karşılık olarak oluşan kan akımı değişiminin anestezi
altındaki deney hayvanlarına göre 4 kat daha büyük ve 2 kat daha hızlı olduğunu
göstermiştir (149).
Uyarı

frekansının

etkisini

inceleyen

insan

PET,

fMRG

ve

EEG

çalışmalarında görsel kortekste maksimal serebral kan akımı değişiminin 8 Hz
frekansındaki ışık uyarısı ile gerçekleştiği bulunmuştur (150, 151). Bu bilgiler
ışığında çalışmamızda 8-12 Hz frekansında uyarılar kullanılmıştır. Ayrıca ışık
uyarısına bağlı görsel kortekste oluşan nöronal aktiviteyi maksimize etmek için,
literatürdeki

bilgilerden

yararlanılmıştır.

Şöyle

ki,

kısa

süreli

(60

dk)

deafferentasyonun bile görme korteksinde ışığa karşı duyarlılık artışına neden olduğu
daha önce gösterilmiş olduğundan (145), deneyler süresince ışık uyarısı verilene
kadar hayvanların gözleri klip ile kapatılmış ve oda karanlık hale getirilmiştir.
Gerçekten de bu yöntemle ışık uyarısı ile KYD tetiklenmesi arasındaki korelasyonun
daha net bir şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.
Çalışmamızda anestezi altındaki farelerde bıyık uyarısı ile oluşturulan
serebral kan akımı yanıtları da ışık uyarısına benzer şekilde elde edilmiştir. Lindauer
ve diğerleri, 2-3 Hz frekansında 60 sn süreli bıyık uyarımı yapılan sıçanlarda,
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kullanılan anestezi türüne bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama kan akımı
artışının %10-25 arasında olduğunu bildirmiştir (152). Bir başka çalışmada uyarı
frekansı ile kan akımı yanıtları arasında doğrusal ilişki olduğu; 1.5-10.5 Hz
aralığında uyarı frekansı artırıldıkça kan akımı yanıtlarının da arttığı bulunmuştur
(153). Zhao ve diğerleri ise fıçı kortekste, 8 Hz ile kıyaslandığında 12 Hz’lik bıyık
uyarısı ile oluşan lokal alan potansiyellerinin daha yüksek, nöronal ve astrositik
aktivitenin ise daha güçlü ve daha senkron olduğunu tespit etmiştir (154). Diğer
taraftan Melzer ve diğerlerinin yaptığı çalışmada ise 9 Hz’in üzerindeki frekanslarla
yapılan uyarılarda uyanık hayvanlarda nöral yanıtların etkinliğinin ve stimülasyon
başına düşen diken (aksiyon potansiyeli) sıklığının azalma eğiliminde olduğu ortaya
koyulmuştur (155). Bu bilgiler ışığında çalışmamızda uyarı frekansı 8-12 Hz
aralığında, uyarı süresi ise 10 dakikanın altında tutularak adaptasyonun engellenmesi
ve maksimum nöral aktivasyonun sağlanması hedeflenmiştir.

5.2.

Farmakolojik Migren Yatkınlık Modelinin Oluşturulması İçin Uvabainle

Fare Serebral Korteksinin Duyarlılaştırılması
Çalışmamızda deney hayvanlarını migrene yatkın hale getirmek için
farmakolojik yöntemden yararlanılmıştır. Bunun için beyindeki iyon dengesinin ve
nöronal fonksiyonların düzenlenmesinde merkezi bir rol oynayan sodyum-potasyum
(Na+-K+) ATPaz pompasını inhibe eden bir dijital türevi olan uvabain seçilmiştir.
Yapılan çalışmalar, hücre dışı potasyum ve glutamat artışının KYD oluşumunda (122,
156), astrositik Na+-K+ ATPaz pompasının ise hücre dışı potasyum ve glutamatın
uzaklaştırılmasında temel rol oynadığını ortaya koymuştur (157). Bu noktadan
hareketle bu pompanın migren patofizyolojisiyle yakından ilişkili olduğu
düşünülmüştür. Nitekim, beyin dilimleriyle yapılan in vitro çalışmalarda uvabain
uygulaması ile KYD oluşturulabilmesi (158), hipoksi ve iskeminin beyinde KYD
benzeri

depolarizasyonlara

(hipoksik/anoksik

depolarizasyonlar,

peri-enfarkt

depolarizasyonlar) neden olması (2, 159), ailesel hemiplejik migren tip 2 (FHM
2)’den bu pompanın, özellikle astrositlerde ifade edilen α2 alt birimindeki genetik
defektin sorumlu bulunması (160) da bu ilişkiyi desteklemiştir. Bütün bu bilgiler
ışığında; astrositik Na+-K+ ATPaz pompasının inhibisyonu ya da disfonksiyonu
sonucunda hücre dışından içeriye potasyumun alınamamasına bağlı hücre dışında
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potasyum düzeylerinin yükselmesi, hücre dışına sodyum atılımının bloke olmasına
bağlı ise hücre içi ve dışı arasındaki sodyum gradientinin düşmesi, buna ikincil
sodyum-glutamat eş taşınımının bozulması, böylece hücre dışındaki fazla glutamatın
uzaklaştırılamaması sonucunda KYD’nin tetiklendiği düşünülmektedir (157).
Çalışmamızda fare beyninin KYD oluşumuna duyarlı (dolayısıyla migrene
yatkın) hale getirilmesi için uvabain uygulamasına karar verildikten sonra uygulama
şeklinin belirlenmesi için intraserebroventriküler (isv), intraserebral (is) ve topikal
uygulamalar ile ön deneyler yapılmış; isv enjeksiyondan kortekste yeterli uvabain
konsantrasyonuna ulaşılamaması ve subkortikal yapıların yüksek doz uvabaine
maruz kalması; is enjeksiyondan ise içerdiği travmatik bileşen nedeniyle
vazgeçilmiştir. Kraniyotomi sonrası topikal epidural uygulama ile, uvabainin
transdural olarak kortekste pial yüzeyden yaklaşık 100-150 μm’lik derinliğe kadar
nüfuz ettiği gözlemlenmiştir. Fare kortikal tabakalarının kalınlıkları dikkate
alındığında bu deneyler, uygulanan uvabainin esas olarak I. ve kısmen de II. kortikal
tabakanın üst kısımlarında yoğun olarak bulunduğunu (mili-mikromolar), daha
aşağıdaki tabakalarda (II/III ve IV) ise konsantrasyonun belirgin ölçüde düştüğünü
(mikro-nanomolar) göstermiştir.
Na+-K+ ATPaz pompasının katalitik α alt biriminin farklı izoformlarının
uvabaine karşı affinitelerinin farklı olduğu iyi bilinmektedir. Beyinde hem
nöronlarda hem astrositlerde yaygın olarak bulunan α1 izoformunun uvabaine karşı
sensitivitesi düşükken (Ki=10-4 M), spesifik olarak astrositlerde ifade edilen α2 ve
nöronlarda ifade edilen α3 izoformlarının uvabaine karşı sensitivitesi yaklaşık 1000
kat daha yüksektir (Ki=10-7 M) (161-163). Bu nedenle literatürde, düşük
konsantrasyonda (10-7–10-6 M) uvabain uygulaması, özellikle in vitro çalışmalarda,
selektif olarak α2 ve α3 izoformların inhibisyonu için kullanılmaktadır.
Çalışmamızda kullanılan uvabain konsantrasyonu (10-4 M) ve floresan işaretli
uvabainin beyindeki dağılımı dikkate alındığında, üst kortikal tabakalarda (I-II) tüm
α izoformlarının inhibe edildiği, alt tabakalara gidildikçe ise α1 izoformlarının
etkilenmediği, yalnızca α2 ve α3 izoformlarının inhibe olduğu düşünülmektedir.
KYD’nin II-IV. kortikal tabakalardaki apikal dendritlerden başladığı (2, 91, 164) ve
talamokortikal afferentlerin dendritlerle sinaptik bağlantılarını esas olarak IV.
tabakada yaptığı dikkate alınırsa (165), çalışmamızda kullanılan uvabain
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uygulamasının (0.1 mM, topikal) her ne kadar üst kortikal tabakalarda pompa
üzerinde yaygın inhibisyona yol açsa da, temel olarak daha alt tabakalarda (II/III. ve
IV. tabakalar) α2 izoformlarınının blokajıyla FHM2 benzeri bir tabloya (migrene
yatkınlık) yol açtığı varsayılabilir. Bu nedenle, in vivo çalışmalarda KYD
oluşumunun gözlenebildiği en düşük doz (0.1 mM x 5 μL) uvabain uygulaması
migrene yatkınlık modelinin oluşturulması için kullanılmıştır. Literatürdeki in vitro
çalışmalarda da aynı konsantrasyonda (0.1 mM) uvabain uygulamasının hipokampal
dilimlerde KYD oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir (158). İlk defa Bures 1974
yılında intakt kortekste uvabain ile KYD tetiklenebildiğini ortaya koymuş olmasına
karşın bu alanda uvabain ile yapılmış in vivo çalışmalar oldukça kısıtlıdır (159). Öte
yandan, yakın zamanda yapılan bir çalışmada, patofizyolojisinden Na+-K+ ATPaz
pompasının α3 alt birimindeki genetik defektlerin sorumlu olduğu “hızlı başlangıçlı
distoni Parkinsonizm” hastalığını modellemek için bazal ganglion ve serebelluma eş
zamanlı olarak kronik düşük doz uvabain (24 saat boyunca 18 ng/saat) infüzyonu
uygulanmış, bu hayvanlarda stresle distoninin indüklendiği gösterilmiştir (166).
Floresan işaretli uvabain kullanılarak yapılan deneylerden elde edilen beyin
kesitlerinde yapılan ölçümler bu uygulama ile dokuda uvabainin lokal olarak 1-2 μM
konsantrasyona ulaştığını göstermiştir. Çalışmamızda da floresan işaretli uvabainle
yapılan deneylerde kortikal yüzeyden yaklaşık 100-150 μm derinlikte uvabaine bağlı
floresan şiddetinin 100 kat azaldığı görülmüştür. İntraserebroventriküler uygulamada
ise ventrikülden ancak 800-1000 μm uzaklaşıldığında konsantrasyonda 100 katlık bir
azalma kaydedilmiştir. Bu durum, muhtemelen ventrikül içine yapılan uygulamada
perivasküler mesafeler yoluyla gerçekleşen BOS dolaşımının ilacın daha etkin
dağılımını sağlamasıyla ilişkilidir. Bu bulgular her ne kadar isv uygulamada
uvabainin mikromolar altı konsantrasyonlarda kortekse ulaşabildiğini gösterse de
etkilenen hacmin çok geniş olması, subkortikal yapıların yüksek doz uvabain etkisi
altında kalması ve elektrofizyolojik kayıtlarda KYD izlenmemesi bu yöntemden
uzaklaşılmasına neden olmuştur. Buna karşılık topikal uygulama, Na+-K+ ATPaz
pompa inhibisyonunun yalnızca uygulama bölgesi ile sınırlı kalmasını sağladığından
ve KYD oluşumunun elektrofizyolojik olarak tekrarlanabilir ve kolay izlenebilir
olmasından dolayı tercih edilmiştir.
Karmaşık bir elektrofizyolojik fenomen olan KYD’nin oluşum ve yayılım
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mekanizmalarına dair bugüne kadar elde edilen bilgiler, iyon dengesinin
korunmasının önemini açıkça ortaya koymakla birlikte bu dengenin sağlanmasında
hayati bir rol oynayan enerji metabolizmasının işlevine de dikkat çekmektedir.
Özetle, KYD oluşumuna neden olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması ve
KYD’nin bozduğu iyonik dengelerin tekrardan tesis edilmesi için beyin oldukça
fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla enerji dengesini bozan, beynin enerji
substratlarını azaltan yahut kullanımını engelleyen her türlü müdahale bir bakıma
beyin dokusunu KYD oluşumuna hassas hale getirir (157, 167). Buradan hareketle
beyinde glikojen depolarının kullanımını engelleyen, glukoz transportunu veya
kullanımını bloke eden çeşitli farmakolojik ajanlar aynı şekilde deney hayvanlarını
migrene yatkın hale getirmek için kullanılabilir (140).
Farmakolojik

yöntemlerin

yanı

sıra

farelerde

migren

yatkınlığının

oluşturulması için genetik yöntemlerden de yararlanılabilir. Bugüne kadar FHM1 ve
FHM2 mutasyonlarının knock-in transgenik fare modelleri geliştirilmiştir. Bu
farelerde KYD eşiğinin normal farelere göre daha düşük olduğu gösterilmiştir (89,
136). Dolayısıyla sözü edilen transgenik hayvanlarda kuvvetli duyusal uyarılarla
KYD tetiklenebileceği düşünülebilir. Bir diğer alternatif ise RNA interferans
(siRNA/shRNA) yöntemiyle bölgesel olarak Na+-K+ ATPaz α2 altbiriminin
ifadesinin susturulması olabilir. Literatürde bu amaca uygun, geçerliliği ve
güvenilirliği ortaya konmuş siRNA dizisi yakın zamanda yayımlanmış olup (168), bu
araştırmacılardan (Washington Üniversitesi-St.Louis) ilgili diziyi taşıyan plazmid
temin edilerek laboratuvarımızda çalışmalara başlanmıştır.

5.3. Duyarlılaştırılmış Fare Korteksinde Işık ve Bıyık Uyarısı ile KYD
Tetiklenmesi
Daha önce de belirtildiği gibi çalışmamızın ana hipotezi, migrene yatkın hale
getirilmiş fare beyninde KYD’nin kuvvetli duyusal uyarılarla tetiklenebileceğiydi.
Bu amaçla, uvabainle duyarlılaştırılmış kortekste ışık ve bıyık uyarımının sonuçları
incelenmiştir. Uvabainin kendisinin KYD oluşumuna yol açması nedeniyle,
duyarlılaştırma deneylerinde minimum sayıda KYD oluşumuna yol açan (eşik)
konsantrasyon (0.1-0.15 mM) kullanılmıştır. Bu dozların üzerindeki değerler KYD
oluşma olasılığı ve sıklığı, duyusal uyarıların etkisinin anlaşılmasını olanaksız hale
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getirecek düzeyde yüksek olduğundan; altındaki değerler ise ne spontan olarak ne de
duyusal uyarılarla KYD oluşturulamaması nedeniyle kullanılmamıştır. KYD’nin
uvabain etkisi altında spontan olarak değil, duyusal uyarılarla tetiklendiğini daha iyi
gösterebilmek için eşik doz uvabain uygulaması sonrası ilk spontan KYD’nin
oluşması beklenmiş, bu -veya birkaç KYD oluşması durumunda en son- KYD’nin
ardından 20-30 dk sessiz dönem beklendikten sonra ışık veya bıyık uyarısı
başlatılmıştır. Bu sürenin seçiminde iki faktör dikkate alınmıştır: i) KYD sonrası
spontan aktivitedeki baskılanmanın tamamen ortadan kalkması için (refraktör dönem)
10-15 dakikalık bir süre gerekmesi (169), ii) uyarı verilmeden yapılan ön deneylerde,
uvabain uygulaması sonrası KYD oluşum paternleri incelendiğinde 30 dakikalık
sessiz dönemi takiben yeni bir KYD oluşma olasılığının (insidans) çok düşük (<%5)
bulunması. Yakın zamanda benzer bir çalışmada (170) kullanılan metodolojiden
yararlanılarak; sensöryel uyarım genellikle 10 dk ile sınırlı tutulduğundan, en az 20
dakikalık sessiz dönemi bulunan deneylerde bu sessiz dönemi takip eden kayıtlar
10’ar dakikalık dilimlere bölünmüş, her bir dilim için spontan KYD insidansı ve tüm
kayıtlar için ortalama KYD insidansı hesaplanmıştır. Daha sonra ise duyusal
uyarılarla oluşan KYD insidansları spontan KYD insidansları ile kıyaslanmıştır.
Buna göre; elde edilen sonuçlar hem ışık hem de bıyık uyarısını takiben oluşan KYD
insidansının spontan KYD insidansından anlamlı ölçüde (p<0.001) yüksek olduğunu
ortaya koymuştur.
Migren ile KYD arasındaki bağlantı uzun yıllardır araştırmacıların
gündeminde olup, çalışmalar özellikle auranın nöral karşılığı olduğu düşünülen
KYD’nin baş ağrısıyla ilişkisini açıklamaya yönelmiştir. Çeşitli yazarlar, genetik
yatkınlığı bulunan bireylerde KYD’nin çevresel veya endojen uyaranların (migren
tetikleyicileri) yol açtığı aşırı nöronal aktivitenin bir sonucu olarak ortaya
çıkabileceğini öne sürseler de (86, 133-135), literatürde migren tetikleyicileri ve
KYD oluşumu arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az sayıda çalışma mevcuttur. 1955
yılında van Harreveld ve Stamm, tavşanlara eşik-altı dozlarda sistemik
pentilentetrazol ve ışık veya ses uyarısını 1-1.5 dk sürelerle alterne ederek uygulamış,
hem ışık hem de ses uyarısıyla KYD tetiklenebildiğini göstermiştir. Fakat bu
çalışmada, oluşan KYD’nin pentilentetrazol etkisiyle mi duyusal uyaran etkisiyle mi
meydana geldiği net olarak ayırt edilememektedir (9). Literatürde bu çalışma dışında
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fotik stimülasyon ile KYD tetiklenmesine dair çalışma bulunmamaktadır. Bunun
yanında refleks odyojenik epilepsisi bulunan sıçanlarda, tekrarlayan ses uyarısı ile
yaklaşık 1.5-2 dakikalık latent dönemin ardından frontal, paryetal ve oksipital
korteks bölgelerinde belirgin epileptik aktivasyon olmaksızın KYD tetiklendiği
gösterilmiştir. Her iki çalışmada da, KYD tetiklenmesi için gereken uyarı eşiğinin
nöbet indüklenmesi için gerekenden düşük olduğu vurgulanmıştır.
Yakın zamanda, farelerde orta serebral arter oklüzyonu modeli kullanılarak
yapılan bir çalışmada peri-infarkt depolarizasyonların (PİD) oluşumunda sensöryel
uyarıların etkileri araştırılmış, somatosensoriyel uyarım ile PİD insidansında artış
olduğu gösterilmiştir. Perfüzyonu bozulmuş nöral dokuda (“metastabil sıcak
bölgeler”) duyusal uyarılar sonucunda oluşan PİD’lerin infarktın büyümesine yol
açtığı düşünülmektedir (170). Bütün bu çalışmalar, KYD oluşumuna yatkın beyinde,
kortekse doğrudan müdahale (travmatik, kimyasal, elektriksel vb.) olmadan da
sensoriyel uyarılar ve bunların meydana getirdiği sinaptik etkilerle KYD
tetiklenmesinin –tıpkı migrenlilerde tetikleyicilerle baş ağrısının tetiklenmesinde
olduğu gibi- mümkün olduğuna işaret etmektedir. Bu tez çalışması ise sözü edilen
çalışmaları bir adım daha ileri götürerek, migrenli beyni taklit eden bir modelde
duyusal uyarılarla KYD tetiklenebildiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

5.4. KYD Tetiklenmesinin Mekanizması ve Hücre Dışı Potasyumun Rolü
Çalışmanın sonraki aşamasında; duyusal uyarıların, uyarılabilirliği artırılmış
kortekste hangi mekanizmayla KYD tetiklediği de incelenmeye çalışılmıştır. KYD
oluşumunda temel olayın hücre dışı potasyum ve/veya glutamat düzeylerinde artış
olduğu bilinmektedir (122, 156). 1971 yılında Matsuura ve Bures; sıçanlarda tekli ve
çoklu intrakortikal potasyum mikro-enjeksiyonları ile yaptıkları çalışmalarında KYD
oluşumu için minimum koşulları incelemiş, K+’un difüzyon katsayısını da dikkate
alarak, KYD oluşumu için potasyumun enjeksiyon sahasından 600-950 μm uzaklığa
kadar yayılması ve 12 ila 45 mEq/L aralığında bir kritik konsantrasyona ulaşması
gerektiğini hesaplamışlardır (171). Daha yakın zamanda yapılan bir diğer çalışma
ise, KYD oluşumu için gerekli minimum koşulları daha yüksek hassasiyetle ortaya
koymayı başarmıştır. Beyin dilimlerinde yapılan bu çalışmada özel bir lokal
enjeksiyon yöntemi kullanılmış ve yapılan ölçümler, KYD oluşumu için eşik K+
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konsantrasyonu ile artmış potasyum konsantrasyonuna maruz kalan beyin bölgesi
(hacim) arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur. Buna göre; en yüksek K+
konsantrasyonunda

(150

mM)

minimum

hacim

yeterliyken,

daha

düşük

konsantrasyonlarda (≥15 mM) KYD tetiklenebilmesi için daha yüksek hacimlerin
etkilenmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplamalar ile 0.03–0.06 mm3 gibi bir hacimde
potasyum konsantrasyonunun 15 mM (eşik konsantrasyon) değerine yükselmesiyle
KYD tetiklenebildiği gösterilmiştir. Bu ise, beyinde bir hasar olmadan da (migren
gibi) kuvvetli bir sensöriyel uyarı veya penetran damarlardaki mikro tıkanmalara
bağlı görece küçük kortikal hacimlerde lokal potasyum artışlarıyla da KYD
oluşabileceğini ortaya koymaktadır (8).
Bu bilgiler ışığında çalışmamızda, Na+-K+ ATPaz pompaları kısmen inhibe
edilmiş olan belirli bir kortikal alanda kuvvetli duyusal uyarılarla hücre dışı
potasyum ve glutamat konsantrasyonunun giderek arttığı ve kritik düzeye ulaşınca da
KYD’nin tetiklendiği varsayılmıştır. Bunun için hücre dışı potasyum ve glutamatın
zamansal ve mekânsal dinamiklerini daha iyi inceleyebilmek amacıyla floresan
belirteçlerin kullanılması kararlaştırılmıştır.
Hücre dışı potasyum konsantrasyonundaki değişimleri hem fizyolojik
aralıklarda (3-4 mM) hem de KYD sırasındaki artış düzeylerinde (50-60 mM) hassas
bir şekilde tespit edebilecek, aynı zamanda sodyuma karşı potasyum seçiciliği
yüksek bir floresan potasyum belirteci bugüne kadar literatürde yalnızca bir grup
tarafından geliştirilebilmiştir (172). Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco
(ABD)’dan Prof. Alan Verkman ve ekibi tarafından geliştirilen TAC-Red adı verilen
bu kırmızı floresan belirteç ile KYD sırasındaki hücre dışı potasyum dalgası
görüntülenebilmiştir.

Ancak

bu

belirtecin

temin

edilememesi

nedeniyle

çalışmamızda yakın zamanda (Kasım 2014) geliştirilerek piyasaya çıkan APG-4
(Teflabs, ABD) adlı yeni nesil bir floresan potasyum belirtecinin kullanılması
kararlaştırılmıştır. Daha önceki APG’lerle (APG-1, APG-2) kıyaslandığında
sodyuma karşı potasyum seçiciliğinin çok yüksek olması, 54 mM’a kadar potasyum
artışına doğrusal floresan yanıtı göstermesi nedeniyle bu belirtecin gelecekte KYD
çalışmalarında sıklıkla kullanılabileceği öngörülmüştür. Öte yandan piyasada
etkinliği ve verimliliği yüksek bir floresan glutamat sensörü bulunmaması nedeniyle
Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Hirose ve Dr. Namiki’nin geliştirdiği ve in vivo
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etkinliğini gösterdikleri EOS (glutamat optik sensörü) belirtecinin kullanılmasına
karar verilmiştir (147). EOS plazmidleri temin edilerek, kompetan E.coli bakterileri
transforme edilmiş, protein pürifikasyonu ve floresan konjügasyonu ile EOS üretimi
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ne var ki, transformasyon etkinliğinin düşük olması
ve teknik zorluklar nedeniyle bu tez çalışması süresince yalnızca EOS eldesi ve
doğrulanması aşamaları başarılabilmiş, in vivo testlere geçilememiştir. Bu nedenle
mekanizmaya yönelik çalışma kapsamında yalnızca APG-4 potasyum indikatörü ile
yapılan deneylerden bahsedilecektir.
Henüz yeni bir ürün olması ve literatürde kullanıldığı herhangi bir çalışma
olmaması nedeniyle öncelikle APG-4’ün in vitro karakterizasyonu yapılmaya
çalışılmıştır. Hücre dışında potasyumun 3-4 mM’dan 50-60 mM düzeylerine çıktığı,
sodyumun ise 140-150 mM’dan 50-70 mM düzeylerine düştüğü KYD sırasında iyon
değişimlerinin doğru tespit edilebilmesi için kullanılacak böyle bir floresan belirtecin
potasyuma hassas olduğu kadar, sodyum değişimlerinden de etkilenmemesi (yani
potasyuma seçici olması) gerekmektedir. Gerçekten de farklı potasyum ve sodyum
konsantrasyonlarının bulunduğu çözeltilerle yapılan floresan görüntülemelerde,
APG-4’ün artan potasyum konsantrasyonuna (0-50 mM) yanıt olarak floresan
şiddetinin arttığı (maksimum ~%80), sodyum konsantrasyonundaki değişimden ise
etkilenmediği gösterilmiştir. İkinci aşamada ise, APG-4 boyasının farklı uygulama
şekilleri ile beyinde dağılımı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar en uygun uygulama
şeklinin topikal uygulama olduğunu göstermiştir. Her ne kadar boyanın durada
önemli ölçüde tutulduğu gözlense de, kraniyal pencere yöntemi ve boya artıklarının
seri yıkamalarla uzaklaştırılması ile bu sorun büyük ölçüde aşılmıştır. 45-60 dk
uygulama sonrası, boyanın kortekste diffüz olarak dağıldığı, belirgin floresansının
bulunduğu ve tekrarlayan görüntülemelerde fotostabilitesinin kabul edilebilir
düzeyde olduğu gözlenmiştir.
Tariflenen yöntemle dura üzerine topikal uygulanan APG-4 floresan belirteci
ile KYD sırasında korteksteki hücre dışı potasyum düzeylerindeki değişim
incelenmiştir. KYD geçişiyle birlikte KYD’nin yayılım hızı (3 mm/dk) ve süresiyle
(1-1.5 dk) uyumlu bir geçici floresan artışı izlenmektedir. Bununla birlikte floresan
intensitesindeki artış %7-8 civarında olup, beklenen artışın (%40-70) altında
kalmıştır. Bu uyumsuzluğun olası nedenleri arasında; i) durada tutulan boyanın
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gerçek floresan artışını maskelemesi, ii) kraniyal pencerenin görüntüleme sırasında
kuruması veya ıslatma sırasında kurumuş boya artıklarının yeniden çözünmesi, iii)
APG-4’ün in vivo ortamda farklı iyonların dağılımındaki değişimlerden etkilenmesi,
iv) sık ve uzun süreli görüntülemelere bağlı olarak floresansın sönümlenmesi
(photobleaching) sayılabilir. Bu değişkenlerin kontrol edilmesi ve in vivo
kalibrasyon yöntemlerinin geliştirilmesiyle görüntülemenin daha tutarlı hale
getirilebileceği düşünülmektedir.
KYD sırasında oluşan büyük ölçekli (30-60 mM) ekstraselüler potasyum
artışının gösterilmesinin ardından, stimülasyon ile oluşan görece küçük çaplı
potasyum değişimlerinin APG-4 ile tespit edilip edilemeyeceği araştırılmıştır.
Literatürdeki çalışmalar, duyusal uyarılar veya bunların iletildiği afferent yolların
stimülasyonu ile kortekste ekstraselüler potasyum konsantrasyonunda stimülasyon
frekansı, şiddeti ve süresine bağlı olmakla birlikte 0.2 ila 6 mM arasında artışlar
olduğunu, epileptik nöbetler sırasında ise daha yüksek düzeylere çıkmakla birlikte
asla 12 mM düzeyini geçmediğini göstermiştir (173-178). Çalışmamız kapsamında
yapılan deneylerde kuvvetli bıyık uyarısıyla fıçı kortekste APG-4 floresan
şiddetinde %1 civarında bir artış saptanmıştır. Ne var ki bu artışın hangi düzeyde bir
konsantrasyon artışına karşılık geldiğini anlayabilmek için in vivo kalibrasyon
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte bu ön sonuçlar, uvabainle
duyarlılaştırılmış fare beyninde kuvvetli duyusal uyarılarla ortaya çıkan ve yeterince
tamponlanamayan hücre dışı potasyum artışının kritik seviyelere ulaşarak KYD’yi
tetikleyebileceği hipotezini desteklemektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada
sisterna magnadan uygulanan APG-2 boyası ile korteksteki potasyum değişimlerinin
oldukça hassas biçimde görüntülenebildiği ortaya konmuştur (179). Öyle ki, kortekse
uygulanan direkt elektriksel stimülasyon sonucunda iyon-sensitif mikroelektrotlar ile
ölçülen 1 mM’lık ekstraselüler potasyum artışına karşılık yaklaşık %4 civarında
APG-2 floresan artışı kaydedilmiştir. APG-2’nin sodyuma karşı affinitesinin de
olduğu düşünülürse, sodyumla neredeyse hiç etkileşmeyen APG-4’ün ekstraselüler
potasyum dinamiklerinin daha doğru ve hassas ölçümüne olanak sağlayacağı
öngörülebilir. Bu nedenle hem boyanın sisterna magnadan uygulanması hem de
görüntüleme tekniği açısından sözü edilen araştırmadan yararlanarak; APG-4 ile
ekstraselüler potasyum dalgalanmalarının zamansal ve mekânsal olarak daha yüksek
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hassasiyet ve doğrulukla ölçümüne yönelik çalışmalara laboratuvarımızda devam
edilmektedir.
APG-4 ile yapılan in vivo görüntülemelerdeki ilginç başka bir gözlem ise,
boyaya bağlı ışımanın özellikle pial arterlerin etrafında yoğunlaşması ve bu durumun
venlerde bulunmaması olmuştur. 2011 yılında McCaslin ve diğerleri tarafından
yapılan in vivo multifoton mikroskopi görüntüleme çalışmasında, pial arterlerin
parlak perivasküler astrositik SR101 boyaması gösterdiği, pial venlerin etrafında ise
böyle bir boyanmanın olmadığı gösterilmiştir (180). Buna göre; APG-4 ile elde
edilen parlak periarteryel boyanmanın, astrositik son ayaklar ile arter duvarı
arasındaki interstisyel boşlukta bulunan yüksek potasyum konsantrasyonunu temsil
edebileceği düşünülmüştür. Astrositlerin sinaptik aktiviteye bağlı artan ekstraselüler
potasyumun uzaklaştırılmasında kilit role sahip olduğu, sinaptik son ayakları
üzerindeki yoğun potasyum kanalları sayesinde fazla potasyumu hücre içine aldığı ve
oluklu bağlantıları (gap junctions) yardımıyla komşu astrositlere ve yine son ayaklar
yardımıyla vasküler dolaşıma aktararak lokal potasyum artışlarını engellediği
(potasyum sifonlama) bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında APG-4 ile tespit edilen
periarteryel boyanmanın, potasyum tamponlanmasında astrositik son ayaklardan pial
arterlere doğru potasyum iyon hareketini temsil ediyor olabileceği düşünülmektedir.
Bu görüşün desteklenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmakta olup, halen
laboratuvarımızda bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.

5.5. Fizyolojik Uyarılarla Tetiklenebilen Migren Modeline Doğru
Bu tez çalışması, migren patofizyolojisinde temel rol oynadığı düşünülen
KYD’nin duyarlılaştırılmış beyinde fizyolojik uyarılarla oluşturulabileceğini
göstererek bu alanda literatürdeki önemli bir boşluğun doldurulmasına katkıda
bulunmaktadır.
modellenebilmesi

Bu

çalışmada;

için

beynin

1)

migrenin

KYD

gerçeğe

oluşumuna

yakın

yatkın

hale

bir

şekilde

getirilmesi

(uyarılabilirliğin artması, iyon dengesinin yeterli düzeyde korunamaması, enerji
dengesizliği vb.) gerektiği, 2) migrene yatkın beyinde kuvvetli, tekrarlayan duyusal
uyarılarla KYD tetiklenmesinin mümkün olduğu, 3) migren atağının (KYD)
tetiklenebilmesi için bütün bu faktörlerin (yatkınlık ve uyarım) aynı anda ve optimal
düzeyde bir arada bulunması gerektiği ortaya koyulmuştur.
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Çalışmalar migrende genetik yatkınlığın önemli yer tuttuğunu, ailesel migren
sendromlarının iyon ve nörotransmitter homeostazının korunmasında bozulmalara
neden olan mutasyonlarla ilişkili olduğunu, migrenlilerde kortikal uyarılabilirliğin ve
uyarana yanıtlılığın normal bireylere göre artmış olduğunu açıkça göstermektedir
(93). Bütün bu veriler, migrenli beyinde kalıtsal veya edinilmiş süreçlerle oluşan
uyarılabilirlik artışının ve beynin KYD oluşumuna/yayılımına hassas hale gelişinin
migren patofizyolojisinde ön koşul olduğunu göstermektedir (133, 135, 181). Öte
yandan migrenlilerde baş ağrısını tetikleyen birtakım iç ve dış etmenlerin –örneğin
kuvvetli duyusal uyarılar– (migren tetikleyicileri) varlığı iyi bilinmektedir (182,
183). Fakat ilginç olarak duyusal uyarıların aynı bireyde dahi her zaman atağı
tetikleyememesi, atak oluşumu için birçok faktörün –bazen birden fazla
tetikleyicinin– bir araya gelmesi gerektiğini düşündürmektedir (49). Çalışmamızda,
gerek ışık gerekse bıyık uyarımıyla KYD tetiklenmesinin belli koşullar altında ve
deneylerin bir kısmında gerçekleşmesi de bu hipotezi desteklemektedir.
Literatürde duyusal uyarıların KYD’yi tetikleyebildiğini gösteren deneysel
kanıtlar oldukça yetersizdir (9, 10, 84). Bununla birlikte migren KYD ilişkisini
inceleyen fonksiyonel görüntüleme çalışmalarından yalnızca birisi görsel uyarılar ile
baş ağrısı tetiklenen migrenlilerde stimülasyonu takiben oksipital kortekste KYD
benzeri

yayılan

nöronal

supresyona,

yayılan

hiperoksijenizasyonun eşlik ettiğini göstermiştir

vazodilatasyon

ve

(84). Bu çalışma migren

tetikleyicileriyle KYD’nin ve dolayısıyla baş ağrısının tetiklenebileceğine dair
ipuçları sunmakla beraber, bu durum hayvan deneylerinde bugüne kadar replike
edilmemiştir. Öte yandan KYD’nin baş ağrısının oluşumundaki rolünü araştıran çok
sayıda deneysel çalışma mevcuttur. Yakın zamanda laboratuvarımızda yapılmış bir
çalışmada, KYD’nin baş ağrısına nasıl yol açtığını açıklayan patofizyolojik
mekanizma aydınlatılmıştır (6). Bu çalışma ve daha önceki çalışmalar birlikte
değerlendirildiğinde, KYD’nin baş ağrısıyla sonuçlanan olayları tek başına
tetikleyebildiği

gösterilmiş,

böylece

KYD-migren

teorisinin

geçerliliği

desteklenmiştir. Ancak bu tabloda eksik olan parça, KYD’nin oluşumu için
hayvanlarda halen beyin dokusuna elektriksel, mekanik ya da kimyasal
müdahalelerin gerekliliği ve migrende ise böyle bir durumun bulunmayışıydı. Bu tez
çalışması ile, migrendeki gibi KYD oluşumuna yatkın hale getirilen deney
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hayvanlarında kuvvetli duyusal uyarılar (migren tetikleyicileri) ile KYD’nin
tetiklenebildiği gösterilmiş olup, bir anlamda KYD-migren ilişkisindeki yapbozun
eksik bir parçası daha tamamlanmış ve ayrıca migren alanındaki deneysel çalışmalar
için daha fizyolojik ve daha gerçekçi bir modelin geliştirilmesinin önü açılmıştır.
Böylece migren yatkınlığının oluşumundan, migren tetikleyicilerine, auradan
baş ağrısına kadar migrenin bütün bileşenlerinin altında yatan patofizyolojik
süreçlerin KYD teorisi ile tutarlı biçimde açıklanabildiği görülmektedir (3, 69). Bu
tez çalışmasının, KYD-migren teorisindeki kuşkuları ortadan kaldırmanın yanısıra,
KYD’nin hedef alındığı korunma ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesine, deneysel
çalışmalarda test edilerek hızla klinik uygulamaya girmesine katkı sağlayacağına
inanılmaktadır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

•

Dura üzerine topikal uvabain uygulaması ile tekrarlayan KYD oluşumu
gözlenmektedir. Oluşan KYD’ler morfolojik olarak iğne batırılması veya KCl
ile oluşturulan KYD’lerle aynı karakterdedir.

•

Uygulanan uvabain dozu artırıldıkça KYD frekansı artmakta, ilk KYD’nin
oluşumuna kadar geçen latans dönemi kısalmaktadır.

•

0.1 mM konsantrasyonda uvabain ile seyrek KYD (<1-2/saat) oluşumu
gözlenmekte

olup,

bu

konsantrasyon

KYD

oluşumuna

yatkınlığın

oluşturulmasında kullanılabilir (eşik/eşik altı).
•

Kuvvetli ışık ve bıyık uyarımı ile sırasıyla görsel ve fıçı kortekste %10-15
civarında bölgesel kan akımı artışı gerçekleşmektedir. Bu artış uyarım
frekansı ve süresinden etkilenmektedir. Maksimum yanıtlar her iki modalite
için 8-12 Hz frekanslarında elde edilmiştir.

•

Gerek ışık (p=0.001) gerekse bıyık (p=0.026) uyarımı ile, uvabainle KYD’ye
duyarlılığı artırılmış ilgili duyusal kortekste KYD tetiklenebilmektedir.

•

APG-4’ün;

potasyum

selektif,

sodyumdan

etkilenmeyen,

in

vivo

görüntülemeler için yeterli parlaklığa ve kabul edilebilir fotostabiliteye sahip
bir floresan belirteç olduğu görülmüştür. Bu özellikleriyle APG-4; korteksteki
ekstraselüler potasyum dinamiklerinin zamansal ve mekânsal olarak yüksek
hassasiyet ve doğrulukla ölçümünde kullanılabilir. Üstelik hem fizyolojik
hem

suprafizyolojik

konsantrasyonlarının

düzeylerde
tespitine

(0-54

olanak

mM)

hücre

sağladığından

dışı

potasyum

literatürdeki

ve

piyasadaki birçok boyadan farklı olarak KYD gibi oldukça yüksek hücre dışı
potasyum konsantrasyonlarına erişilen durumlarda da kullanılabilir.
•

Duyarlılaştırılmış kortekste ışık veya bıyık uyarısı ile KYD tetiklenmesi için
gerekli koşulların (potasyumun ve glutamatın hücre dışında yükselerek belirli
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kritik seviyelere ulaşması gibi) tespiti için mevcut görüntüleme yöntemlerinin
hassasiyet ve çözünürlüğünün artırılmasına ve yeni floresan belirteçlere
ihtiyaç duyulmaktadır.
•

KYD uyarılma mekanizmalarının daha iyi anlaşılması, gelecekte yalnızca
migren için değil beyin hasarıyla giden travma, inme ve beyin kanamalarında
da daha etkili profilaktik ve terapötik ilaçların ve stratejilerin geliştirilmesine
katkıda bulunacaktır.
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