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ÖZET$
KILIÇ,$ K.$ Glikojen$ döngüsünün$ bozulmasının$ kortikal$ yayılan$ depolarizasyon$
oluşumu$ ve$panneksin$ 1$ kanalları$ üzerine$ etkisinin$ araştırılması.$ Hacettepe$
Üniversitesi,$

Sağlık$

Bilimleri$

Enstitüsü,$

Temel$

Nörolojik$

Bilimleri$

(Neuroscience)$ Programı$ Doktora$ Tezi,$ Ankara,$ 2013.$ Migren! toplumun! %10.
20’sini! etkileyen,! ataklarla! seyreden! nörolojik! bir! bozukluktur.! Kortikal! yayılan!
depolarizasyon!(KYD)!migren!aurasının,!KYD!sonucu!oluşan!trigeminal!aktivasyon!ise!
migren! ağrısının! mekanizması! olarak! öne! sürülmüştür.! Uykusuzluk! ! ve! uzamış! açlık!
migren! için! tetikleyici! faktörlerdir.! Bu! tetikleyicilerin! altında! yatan! mekanizma!
glikojen! döngüsü! ile! ilgili! olabilir;! çünkü! astrositlerdeki! glikojen! depoları! KYD!
sırasında!sinaps!aralığındaki!çok!yüksek!seviyelere!ulaşan!glutamat!ve!K+!seviyelerini!
düzenlemede! destekleyici! enerji! kaynağı! olarak! kullanılmaktadır.! Glikojen! döngüsü,!
sırasıyla!glikojenin!sentezinde!ve!yıkımında!rol!alan!enzimler!olan!glikojen!sentaz!ve!
glikojen! fosforilaz! aktivitelerinin! yanı! sıra! astrosit! içindeki! glukoz! derişiminden! de!
etkilenmektedir.! Bu! çalışmada,! glikojen! sentaz! aktivitesinin! uzatılmış! uyanıklık! ile!
artırılması,! glikojen! fosforilazın! DAB! ile! inhibisyonu! ve! astrositlere! glukoz! girişinin!
floretin!ile!engellenmesinin!KYD!oluşumu!üzerine!etkileri!incelenmiştir.!Bulgularımız!
bu!fizyolojik!ve!farmakolojik!yaklaşımların!glikojen!kullanımını!aksatarak!KYD!eşiğini!
düşürdüğünü! göstermektedir.! Uzatılmış! uyanıklık! ve! DAB! ile! düşürülen! eşik,! enerji!
substratları! olan! L.laktat! ve! D.glukoz! süperfüzyonu! ile! geri! çevrilmiştir.! Yakın!
zamanda,! panneksin1! kanallarının! KYD,! yüksek! hücre! dışı! K+! ve/veya! glutamat! ve!
hücre! dışında! glukoz! seviyelerinin! düşmesi! ile! aktive! olduğu! gösterilmiştir.! Bizim!
çalışmamızda,! bozulmuş! glikojen! döngüsünün! panneksin! 1! kanalları! üzerine! etkisi!
incelenmiş! ve! glikojen! döngüsünün! aksadığı! durumlarda! yoğun! somatosensöriyel!
uyarı!ile!panneksin!1!kanallarını!aktive!olduğu!saptanmıştır.!Sonuç!olarak,!verilerimiz,!
glikojenin! KYD! oluşumunun! engellenmesi! için! gerekli! olduğunu! göstermekte! ayrıca!
uzatılmış!uyanıklık,!DAB,!yoğun!sinaptik!aktivite!gibi!glikojen!kullanımının!bozulduğu!
durumların,! panneksin! kanalı! aktivasyonuna! ve! dolayısıyla! migren! ataklarına! yol!
açabileceği!hipotezini!desteklemektedir.!
!
Anahtar$kelimeler:!migren,!kortikal!yayılan!depolarizasyon,!glikojen,!panneksin!1!
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ABSTRACT$
KILIÇ,$ K.$ The$ Effect$ of$ Impaired$ Glycogen$ Turnover$ on$ Cortical$ Spreading$
Depolarization$ Induction$ and$ Pannexin$ 1$ Channels.$ Hacettepe$ University$
Institute$ of$ Health$ Sciences,$ Ph.D.$ Thesis$ in$ Basic$ Neurological$ Sciences$
(Neuroscience),$ Ankara,$ 2013.$ Migraine! is! an! episodic! neurological! disorder! that!
affects! 10.20! %! of! general! population.! Cortical! spreading! depression! (CSD)! is!
proposed! as! the! mechanism! of! migraine! aura! and! the! downstream! trigeminal!
activation!as!the!mechanism!of!migraine!headache.!Hunger!and!sleep!deprivation!are!
trigger!factors!for!migraine.!The!mechanism!underlying!these!triggers!could!be!related!
to!glycogen!turnover!since!astrocytic!glycogen!stores!can!be!used!as!a!source!of!energy!
especially!during!intense!glutamatergic!neurotransmission!as!those!events!require!the!
maintenance! of! low! extracellular! glutamate! and! K+! concentrations! around! synapses.!
Glycogen!turnover!is!regulated!by!synthesis!and!degradation!enzymes!called!glycogen!
synthase!and!glycogen!phosphorylase,!respectively!as!well!as!glucose!concentration!in!
astrocytes.! We! hypothesized! that! alteration! of! the! glycogen! synthase! activity! with!
extended!wakefulness,!inhibition!of!glycogen!phosphorylase!by!DAB!and!restriction!of!
glucose!influx!to!astrocytes!by!phloretin!could!interfere!with!glycogen!turnover.!Our!
attempts! that! restrict! the! utilization! of! glycogen! decreased! CSD! threshold! and! this!
decreased! threshold! recovered! when! the! animal! was! superfused! with! energy!
substrates! L.lactate! and! D.glucose.! Recently,! it! was! shown! that! pannexin1! hemi.
channels! are! activated! during! CSD,! high! K+! and/or! glutamate! and! low! extracellular!
glucose! levels.! We! also! investigated! the! effect! of! impaired! glycogen! turnover! on!
pannexin1! hemi.channels! and! found! that! intense! somatosensory! stimulus! activates!
pannexin1!hemi.channels!during!impaired!glycogen!turnover.!In!conclusion,!our!data!
is! consistent! with! our! hypothesis! that! glycogen! may! be! required! for! preventing! CSD!
generation! and! conditions! that! compromise! glycogen! use! such! as! extended!
wakefulness,! DAB! and! intense! synaptic! activation! could! lead! to! pannexin! channel!
activation!and!therefore!migraine!attacks.!
!
Keywords:$migraine,!cortical!spreading!depolarization,!glycogen,!pannexin!1!
$
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1.#GİRİŞ##
Migren,! tekrarlayıcı! ataklarla! seyreden! nörolojik! bir! bozukluktur! [1]! ve!
toplumun! %10@20’sini! etkiler! ve! kadınları! etkileme! sıklığı! erkeklere! göre! dört!
kat! fazladır! [2].! Bu! hastalığın! belirgin! özellikleri! tek! taraflı,! zonklayıcı! tarzda!
ağrılar! ve! buna! eşlik! eden! çeşitli! belirtilerdir! (örneğin,! mide! bulantısı,! kusma,!
huzursuzluk,! yorgunluk)! [1].! Ağrı! süreci! genellikle! 4@72! saat! sürer.! Migren!
hastalarının! üçte! birinde! ‘aura’! adı! verilen! geçici! fokal! nörolojik! belirtiler!
görülür.! Aura! tipik! olarak! baş! ağrısından! dakikalar! önce! başlar! ve! bazen! ağrı!
sırasında! da! görülür.! Ağrı! tarafından! takip! edilmeyen! aura! da! tarif! edilmiştir.!
Auranın! yayılan! bir! karakterde! olması! altta! yatan! mekanizmanın! komşu! beyin!
dokusuna!yayıldığını!düşündürmektedir.!Birçok!vakada!aura!yaklaşık!20!dakika!
içinde! kendiliğinden! geçmektedir! [3].! Migreni! başlatan! mekanizmanın! ne!
olduğu! bilinmemektedir! [4,! 5];! fakat! görsel! auranın! tetiklenmesine! kortikal!
yayılan! depolarizasyonun! (KYD)! neden! olabileceği! düşünülmektedir.! Aura!
belirtilerinin! ilerlemesi! KYD’nin! ilerleme! hızı! (~3! mm/dakika)! ile! uyumludur.!
Leão,! KYD’nin! korteks! üzerinde! aynı! hızla! yayılması! nedeniyle! insanlardaki!
görsel!auraya!karşılık!geldiğini!öne!sürmüştür![6].!Daha!sonra!ise!insanlarda!da!
KYD! oluştuğu! elektrofizyolojik! yöntemler! ve! görüntüleme! teknikleri!
kullanılarak! kanıtlanmıştır! [7].! KYD! ve! baş! ağrısı! arasındaki! muhtemel! ilişki,!
KYD’nin! meninksteki! trigeminal! sinir! afferentlerini! uyardığının! gözlenmesi! ile!
desteklenmiştir.!Bu!nedenle,!KYD’nin!sadece!aura!belirtilerine!neden!olmadığı,!
ayrıca!auralı!hastalarda!ağrıyı!da!açıklayabileceği!düşünülmektedir![8@10].!
!
Beyin,! vücut! ağırlığının! %2’sini! oluşturmasına! rağmen,! dinlenme!
halindeki! metabolik! enerjinin! %20’sine! kadarını! kullanmaktadır.! Beyin!
enerjisinin! temel! kaynağının! glukoz! olduğu! düşünülmektedir! [11].! Artmış!
sinaptik!ileti!sırasında!ve!kan!dolaşımından!hücrelere!geçen!glukozun!kullanımı!
yetersiz!kaldığı!durumlarda!astrositlerde!bulunan!glikojen,!dinamik!dönüşümlü!
bir! depo! görevini! üstlenmektedir! [12].! Glikojen! metabolizması;! glukoz,! laktat,!
çeşitli!nörotransmitterler!(adenozin,!vazoaktif!intestinal!peptid,!noradrenalin...),!
hücre! içi! proteinler! ve! enzimler! (glikojeni! hedefleyen! protein,! glikojen!
fosforilaz,! glikojen! sentaz...),! glukoz! ve! monokarboksilat! taşıyıcılar! gibi! bir! çok!

!
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molekülün! rol! oynadığı! karmaşık! metabolik! yollar! ile! düzenlenmektedir! [12@
15].! Bu! metabolik! yollar,! artmış! sinaptik! aktivite! ve! uzatılmış! uyanıklık! gibi!
fizyolojik! olaylardan! da! etkilenmektedir! [14,! 16].! Glikojen! depolarının!
kullanılamaması! astrositlerde! işlev! bozukluğuna! yol! açmaktadır.! Sinaptik!
aralıktan! glutamatın! temizlenememesi,! hücre! dışı! K+’un! artması! veya! Na+/K+!
ATPaz!aktivitesinin!azalması!nöronlarda!eksitatör/inhibitör!dengenin!eksitatör!
tarafa!kaymasıyla!kendiliğinden!KYD!oluşmasına!neden!olabilir![17].!
!
Yakın! zamanda! KYD! ile! panneksin1! (pan1)! kanallarının! açıldığı! ve! bu!
olayın! migren! patogenezinde! önemli! bir! rolü! olabileceği! gösterilmiştir! [18].!
Pan1,!ayrıca!yüksek!K+!ve!glutamat!seviyeleri,!düşük!hücre!dışı!glukoz!seviyesi!
ile!de!aktifleşmektedir![19@21].!!
!
Bu! çalışmada,! fizyolojik! (uzatılmış! uyanıklık)! ve! farmakolojik! (glikojen!
fosforilaz! ve! glukoz! taşıyıcı! molekül! 1! inhibisyonu)! yollar! ile,! beyin! glikojen!
döngüsünde! değişiklikler! yapılmasının! migrenin! aurasının! biyolojik! eşdeğeri!
olan! KYD! üzerine! etkisinin! incelenmesi! amaçlanmıştır.! Ayrıca! glikojen!
depolarının!iyi!kullanılamadığı,!artmış!sinaptik!aktivitenin!fizyolojik!bir!uyaran!
ile! indüklendiği! bir! durumda! da! (farede! bıyık! uyarılması)! pan1! kanallarının!
aktivitesinin!incelenmesi!amaçlanmıştır.!
!
!
!
!
!

!

!
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2.#GENEL#BİLGİLER#
2.1.#Kortikal#Yayılan#Depolarizasyon#ve#Migren#İlişkisi#
2.1.1.#Kortikal#Yayılan#Depolarizasyon#
Kortikal! yayılan! depolarizasyon! (KYD),! nöroglial! membranların! yoğun!
depolarizasyonudur! [22].! Travma,! iskemi,! yüksek! derişimdeki! eksitatör!
nörotransmitterler! veya! K+! ile! indüklenebilen! KYD’yi! takiben! beyinde!
kendiliğinden! veya! uyarılmış! sinaps! aktivitesi! baskılanmaktadır! (Şekil! 2.1).! Bu!
nedenle! KYD! ilk! tanımlandığında! Leão! tarafından! “kortikal! yayılan! depresyon”!
adı! verilmiştir! [6].! KYD! tetiklendikten! sonra! komşu! işlevsel! veya! damarsal!
bölgeler! ayrımı! olmadan,! kortikal! bölgelere! yavaş! bir! şekilde! (2@5! mm/dak)!
yayılmaktadır! [22].! KYD! sırasında,! nöroglial! membran! direncinin! düşmesini!
takiben! transmembran! iyon! dengesi! bozulmaktadır.! Hücre! içine! büyük!
miktarlarda! Ca+2! ve! Na+! girişi! ve! hücre! dışına! büyük! miktarlarda! K+! çıkışı!
olmaktadır.! KYD! sonrası! 50! mM’ın! üzerine! çıkan! hücre! dışı! K+! konsantrasyonu!
depolarizasyona! yol! açan! güçlü! bir! etmendir! ve! KYD’nin! yayılmasında! etkili!
olduğu! düşünülmektedir.! KYD’nin! yayılmasını! kolaylaştıran! diğer! etmenler!
arasında! eksitatör! nörotransmitterlerin! kontrolsüz! salıverilmesi! ve! oluklu!
bağlantılar!aracılığıyla!iyonların!ve!küçük!moleküllerin!hücreler!arası!direk!geçişi!
de!bulunmaktadır![23].!!
!
KYD! ile! migren! aurası! arasındaki! patofizyolojik! benzerlikler! uzun!
zamandır!bilinmektedir![24].!Migren!aurası!sırasında!gözlenen!nörolojik!belirtiler!
ve!görme!alanı!değişikliklerinin!hızı,!deneysel!hayvan!modellerindeki!KYD!hızı!ile!
tutarlıdır! [10].! Bu! bulgular! KYD’nin! migren! aurasının! biyolojik! eşdeğeri!
olduğunu! desteklemektedir.! KYD! sonrası! beyin! zarlarında! ve! büyük!
damarlardaki! nosiseptörlerin! aktivasyonunun! ise! migren! ağrısını! tetiklediği!
düşünülmektedir![18,!25].!
!

!

4!

!

#
Şekil# 2.1.!Leão’nun!Yayılan!Depresyon!Dalgası.!Tavşan!korteksinde!elektriksel!
uyarı! (S)! ile! oluşturulan! KYD’nin! sıralı! olarak! yerleştirilmiş! elektrotlarla! (1@7)!
kaydı!gösterilmektedir.!Leão,!(1944)’dan!alınmıştır![6].!
!

!

2.1.2.#KYD#ve#Migren#İlişkisini#Destekleyen#Klinik#Bulgular#
Migren! hastalarının! yaklaşık! %20’sinde! aura! gözlenir.! Aura! genellikle!
yanıp! sönen! çizgiler! ve! görme! alanı! defektleri! (skotomlar)! şeklindedir! (Şekil!
2.2);!fakat!nadiren!duyusal!ve!motor!işlev!bozuklukları!olarak!da!hissedilebilir.!
Aura!genellikle!20!dakika!sürer!ve!auradan!10@60!dakika!sonra!baş!ağrısı!başlar!
[26].!Aura!sırasındaki!nörolojik!belirtiler!genellikle!yayıldığı!için!aura!bu!özelliği!
ile! de! KYD’nin! elektrofiyolojik! özellikleri! ile! uyumludur.! Korteksin! işlevsel!
topografisi! göz! önünde! bulundurularak! hesaplanan! yayılma! hızı! (~3! mm/dak)!
da!deneysel!hayvan!modellerinde!KYD!yayılma!hızı!ile!uyumludur.!Dahası,!başta!
pozitif! olarak! nitelendirilen! aura! belirtileri! (yanıp! sönen! çizgiler,! parestezi)!
daha! sonra! negatif! olarak! nitelendirilen! belirtilere! dönüşmektedir! (skotom,!
duyusal!azalma).!Bu!gözlem!de!KYD’nin!başındaki!geçici!eksitasyon!sonrasında!
korteks!elektriksel!aktivitesinin!baskılanması!ile!örtüşmektedir![27].!
!

!
!

!
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!

!
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Şekil# 2.2.! Migren!
! Aurasının! Görme! Alanında! Yarattığı! Bozukluk! (Skotom).!
İnsanda! aura! sırasında! algılanan! görme! alanı! defektinin! yayılımının! şematik!
olarak!gösterilmesi.!Lashley!(1941)’den!alınmıştır![28].!
!
SPECT,! PET! ve! MRG! gibi! nörogörüntüleme! yöntemleri! KYD! ve! migren!
arasındaki! ilişkiyi!açıklayabilecek! veriler! sunmaktadır! [10,! 29].! Özellikle! BOLD!
sinyali!ile!nöral!aktiviteye!karşılık!gelen!kan!akımı!değişiklikleri!takip!edilebilir.!
Bir! çalışmada,! BOLD! sinyalindeki! bölgesel! artışın,! yüksek! çözünürlüklü!
fonksiyonel!MRG!kullanılarak,!oksipital!kortekste!3.5!mm/dakika!hızla!yayıldığı!
ve! bu! yayılımın! hastanın! görsel! aurası! ile! uyumlu! olduğu! gösterilmiştir! [10].!
BOLD!sinyalindeki!bu!artışı!daha!sonra!bir!düşüş!takip!etmektedir!ve!bu!gözlem!
beyin!kan!akımında!iki!fazlı!bir!değişiklik!olduğunu!desteklemektedir.!Yukarıda!
bahsedilen! serebral! kan! akımı! (SKA)! değişiklikleri! Şekil! 2.3’te! şematik! olarak!
gösterilmiştir.!!
!
Yukarıdaki!bulgular!KYD’nin!migren!ağrısında!tetikleyici!olduğu!görüşünü!
desteklemektedir;!fakat!normal!beyinde!nasıl!KYD!oluştuğunu!açıklamamaktadır.!
KYD! oluşumu! beyin! dokusunda! kritik! en! az! hacimde! uyarılmayı! takiben! hücre!
dışı! K+! derişiminin! artmasıyla! tamponlayıcı! sistemlerin! (astrositler,! oluklu!
bağlantılar…)!

yetersiz!

kalması!

ve!

depolarizasyonun!

yayılması!

ile!

açıklanmaktadır.!Migrenli!hastalarda!depolarizasyon!eşiğinin!daha!düşük!olduğu!
ve!bu!nedenle!KYD!görülme!olasılığının!arttığı!düşünülmektedir![31].!
!

!
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Şekil#2.3.!Migren!Aurası!Sırasında!Görülen!Kan!Akımı!Değişikliklerinin!Şematik!
Gösterimi.!Mavi!ile!gösterilen!bölgeler!oligemiyi,!kırmızı!ile!gösterilen!bölgeler!
hiperemiyi!ifade!etmektedir.!Lauritzen’den![30]!değiştirilerek!alınmıştır.!
!
Migrenli! hastalarda! eşiğin! düşük! olduğuna! dair! bazı! veriler!
bulunmaktadır.!Örneğin,!transkranial!manyetik!stimülasyon!ile!uyarılan!migren!
hastalarında!aura!benzeri!ışıklı!görüntüler!(fosfen)!oluşturmak!normal!kişilerle!
kıyaslandığında! daha! kolaydır! [32].! Ayrıca! sık! ataklarla! seyreden! veya! kronik!
migren!hastalarında!da!kortikal!uyarılabilirliğin!arttığı!gösterilmiştir![33,!34]!.!
!
Migren! tedavisinde! kullanılan! profilaktik! ilaçların! KYD! sıklığını! ve!
şiddetini! azalttığı! gösterilmiştir! [35,! 36].! Bu! bulgular! KYD’nin! sadece! auralı!
migrende!

değil!

diğer!

migren!

baş!

ağrılarında!

da!

rol!

oynadığını!

düşündürmektedir.! Aurasız! migren! vakalarında! KYD’nin! klinik! olarak! sessiz!
olan! beyin! bölgelerinde! (hippokampus,! serebellum…)! yayıldığı! ve! bu! nedenle!!
hastaların! aurayı! hissetmedikleri;! fakat! trigeminal! aktivasyon! nedeni! ile! baş!
ağrısı! oluştuğu! düşünülmektedir! [37,! 38].! KYD! subkortikal! dokularda! da!
oluşturulabilmektedir! [22].! KYD! gözlemlerindeki! bu! çeşitlilik! auralı! ve! aurasız!
migren!hastaları!arasındaki!klinik!farklılıkları!açıklayabilir.!!
!

!

KYD!ile!migren!ilişkisini!destekleyen!klinik!verilerin!bir!kısmı!da,!migren!
ağrısına! eşlik! eden! tek! taraflı! motor! felçlerin! bulunduğu! otozomal! dominant!
ailevi! hemiplejik! migren! sendromlarından! (FHM)! gelmektedir.! FHM! 1! ve! 2’de!
P/Q! tipi! Ca+2! kanallarını! kodlayan! CACNL1A! geninde,! Na+/K+! pompasını!
kodlayan!ATP1A2!geninde!ve!voltaj!kapılı!Na+!kanallarının!aktivasyonunda!rol!
alan! bir! proteini! kodlayan! SCN1A! geninde! mutasyonlar! gösterilmiştir! [39].!
Nöronlar!ve!glialar!tarafından!ifade!edilen!bu!proteinlerin!mutasyonlarının!KYD!

!
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eşiği! üzerine! önemli! etkileri! olduğu! düşünülmektedir.! FHM! 1’de! Ca+2’un! hücre!
içine!girişinin!artması!nedeniyle!glutamat!salıverilmesinin!artmasının!ve!FHM!2’!
de!Na+/K+@ATPaz!aktivitesinin!azalmasının!ve!bu!nedenle!astrositler!tarafından!
hücre! dışı! glutamat! derişiminin! düşürülememesinin! KYD! indüksiyonunu!
etkilediği! düşünülmektedir! [40,! 41].! Bu! mekanizmalar! FHM! hastalarında! aura!
ve!migren!ağrısı!sıklığının!fazla!olmasını!açıklayabilir![42].!
!

Beyinde!iskemi!ve!migren!hastalıklarının!birlikte!görülme!sıklığı!fazladır.!
Bu! bulgular,! KYD’nin! her! iki! hastalığın! da! patofizyolojisinde! rol! oynadığı!
görüşünü! desteklemektedir.! Dahası,! iskemi! KYD’yi! tetiklediği! bilinen! deneysel!
bir! yöntemdir! ve! migren! özellikle! genç! hastalarda! yüksek! iskemi! riski! ile!
ilişkilidir![37].!Foramen!ovalesi!kapanmayan!veya!atriumda!septum!defekti!olan!
hastalardan!elde!edilen!veriler!sadece!iskeminin!değil,!migren!baş!ağrısının!da!
mikroemboliler! tarafından! tetiklenebileceğini! göstermektedir!! [43,! 44].! Sağdan!
sola! şant! olan! kalp! hastalıkları! ve! akciğer! arteri! defektleri! kriptojenik! iskemi!
riskini! ve! ayrıca! migren! insidansını! da! artırabilir.! Dahası,! bu! defektlerin!
kapatılması! birçok! hastada! frekansı! azaltır! ve! hatta! bazı! hastalarda! migren!
ağrılarını! tamamen! ortadan! kaldırdığı! rapor! edilmiştir.! Bu! bulgular,! kalıcı!
serebral! iskemiye! yol! açmayacak! bir! embolinin,! KYD’yi! tetikleyerek! migren!
atağına!yol!açtığı!bulgusunu!desteklemektedir.!!
!
2.1.3.#KYD#ve#Migren#İlişkisini#Destekleyen#Laboratuvar#Bulguları##
KYD’nin! migren! aurasında! rolü! olduğu! hipotezi! çeşitli! çalışmalarla!
desteklenmektedir.! Hayvan! deneylerinde! KYD’nin! neokortekste! çeşitli!
maddelerin! (indüklenebilir! nitrik! oksit! sentaz,! prostaglandinler…)! hücre! dışı!
ortama! salıverilmesi! sonucunda! damarlar! üzerindeki! trigeminal! sinir!
sonlanmalarını!uyararak!ağrıya!neden!olduğu!gösterilmiştir![18].!Bu!etkiler!KYD!
ile!matriks!metalloproteinazlarının!aktivasyonu!ve!kan!beyin!bariyerinde!(KBB)!
geçirgenliğin!artması!ile!kolaylaşabilir![45].!
!
Trigeminal! gangliondan! çıkan! aksonlarda! depolanan! proinflamatuvar!
peptidlerin! salıverilmesi! ile! meninkslerde! yerel! bir! inflamatuvar! reaksiyon!

!
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oluşur![18,!46].!Ayrıca,!KYD!sırasında!trigeminal!aksonlar!aracılığı!ile!trigeminal!
nükleus! kaudalis! ve! dolaylı! olarak! parasempatik! otonomik! efferent! sinirler! de!
aktifleşir.!Bu!olayların!migren!ağrısının!gelişiminde!önemli!adımlar!olduğu!öne!
sürülmüştür! [47].! Birçok! vakada! yayılan! oligemi! ile! baş! ağrısının! hissedilmesi!
aynı! tarafta! gözlenir! [48].! Bu! teori! deney! hayvanlarında! kortekste! KYD!
uyarılması! ardından! ipsilateral! trigeminal! nükleus! kaudalis! nöronlarının!
aktivasyonu!ve!orta!meningeal!arterde!uzun!süreli!kan!akımı!artışı!bulguları!ile!
desteklenmiştir![18,!49].!!
!
Genetiği! değiştirilmiş! hayvanlarla! yapılan! çalışmalarda! KYD! oluşum!
eşiğinin! normalden! düşük! bulunduğu! durumlar,! KYD! mekanizmasının!
aydınlatılmasında! kullanılmıştır.! P/Q@tipi! Ca+2! kanal! mutasyonları! bu!
yöntemlere! örnek! verilebilir.! İnsanda! görülen! mutasyon! (R192Q)! farelerin!
CACNA1A! genine! yerleştirildiğinde! KYD! oluşma! eşiğinin! düştüğü! gösterilmiştir!
[41].!
!
FHM@1! ile! ilişkilendirilen! CACNA1A’daki! bu! nokta! mutasyonlar! Cav2.1!
kanallarından!hücre!içine!Ca+2!girişini!artırmaktadır![50].!Bu!durum!presinaptik!
aktif! bölgede! aksiyon! potansiyeli! ile! indüklenen! hücre! içine! Ca+2! girişini!
artırmasının! yanı! sıra,! daha! düşük! depolarizasyon! seviyelerinde! kanal!
açılmasına! ve! nörotransmitter! salıverilmesinin! artmasına! neden! olur! [50].!!
Cav2.1! kanallarına! bağımlı! nörotransmitter! salıverilmesi! eksitatör! sinapslarda!
inhibitör! sinapslara! göre! daha! belirgindir! [40].! Bu! nedenle! FHM@1’de! görülen!
işlevi!artıran!mutasyonlar!nöron!uyarılabilirliğini!artırır!ve!KYD!oluşum!eşiğini!
düşürür.! İn) vitro! ve! in) vivo! ilaç! deneyleri! de! bu! bulguları! desteklemektedir.!
Örneğin,! P/Q! tipi! Ca+2! kanallarının! seçici! olarak! bloklanması! KYD’nin!
baskılanmasında!önemli!rol!oynamaktadır![51,!52].!
!

Genetik! değişikliklere! ek! olarak! diğer! etmenlerin! de! KYD! ve! migren!
yatkınlığını! artırdığı! düşünülmektedir.! Bunlar! arasında! fizyolojik! durumdaki!
değişiklikler! (uyku,! egzersiz,! açlık,! stres…),! çevresel! etmenler! (beslenme,! ışık)!
ve!kadınlarda!cinsiyet!hormonu!seviyeleri!sayılabilir![31].!

!
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2.2.#Kortikal#Yayılan#Depolarizasyonda#Elektrofizyolojik#Değişiklikler#
2.2.1.#Kortikal#Yayılan#Depolarizasyonun#Mekanizması#
Nöronlar,!içindeki!elektrokimyasal!güç!aracılığı!ile!sinyal!oluşturan!birer!
pil! olarak! görülmektedir.! Bu! elektrokimyasal! enerji! membranda! iyon!
konsantrasyonları! (özellikle! Na+,! K+! ve! Cl@)! ve! elektrik! yükleri! şeklinde!
depolanır.! Bu! enerjinin! küçük! bir! kısmı,! nöronda,! belirli! kanallardan! iyonların!
akışı!ile!membran!potansiyelinin!bir!milisaniye!içerisinde!yükselip!düşmesinin!
gözlendiği! aksiyon! potansiyeli! (AP)! adı! verilen! elektriksel! sinyalin!
oluşturulması! için! kullanılır! [53].! Bir! AP! oluştuktan! sonra! nöron! eski! haline!
dönmeden! önce! yeni! bir! AP! oluşumu! gözlenmez! (refrakter! periyod).! Normal!
koşullarda! AP! ve! repolarizasyon! çok! kısa! sürdüğü! için! bu! periyod! fizyolojik!
süreçlerin! sürekliliğini! etkilememektedir.! KYD! durumunda,! nöronlarda!
elektriksel! değişiklikler! çok! daha! uzun! sürelidir.! Nöronlar! eşik! değerinin!
üzerindeki! uzun! süreli! depolarizasyon! durumunda! iken! aksiyon! potansiyeli!
oluşturulamaz! [54].! Bu! nedenle! görülen! beyin! elektriksel! aktivitesinde! azalma!
1944’te!Leão!tarafından!“kortikal!yayılan!depresyon”!olarak!ifade!edilmiştir![6].!
!
KYD! hipoksi,! yüksek! frekaslı! elektriksel! uyarı! veya! doğrudan! akım,!
mekanik! uyarı! (örneğin! iğne! batması),! alkali! pH,! düşük! osmolarite! ve! çeşitli!
kimyasallar!(örneğin!KCl,!glutamat,!ouabain)!ile!tetiklenebilir.!Kayıt!elektrotu!ile!
referans! elektrotu! arasındaki! potansiyel! fark! hesaplanarak! kaydedilen! KYD!
bifazik!veya!trifazik!olabilir![22].!
!
KYD! sırasında! hücre! dışı! pH! önce! alkali! sonra! asit! olur.! Asidoz! voltaj!
değişikliğinden!daha!uzun!sürmektedir!ve!nedeni!temel!olarak!CO2!ve!laktik!asit!
oluşumuyla! ilişkilendirilmektedir.! Alkali! değişimin! sebebi! net! olarak!
bilinmemektedir;! fakat! amonyum! iyonu! oluşumunun! katkısı! olduğu!
düşünülmektedir![22].!
!
KYD!sırasında!gözlenen!potansiyel!fark,!K+!ve!Na+!iyonlarının!hücre!içi!ve!
hücre!dışı!derişimine!ait!değişiklikler!Şekil!2.4.’te!gösterilmiştir![22].!
!

!
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!

[K+]d!(mM)!

[Na+]d!(mM)!
!

[K+]i!(mM)!
!

[Na+]i!(mM)!
!

Vm@Vo!(mV)!@!B!

Vm@Vo!(mV)!@!A!

!

!
!

#

Şekil# 2.4.!!KYD!Sırasında!Gözlenen!Potansiyel!Fark!Ve!İyon!Derişimlerine!Ait!
Değişiklikler.! A! ve! B! farklı! iki! nöronda! hücre! içinden! kaydedilen! potansiyel!
farkları! göstermektedir.! ! [K+]d! ve! [K+]i! sırasıyla! hücre! dışı! ve! hücre! içi!
potasyum! derişimlerini,! [Na+]d! ve! [Na+]i! sırasıyla! hücre! dışı! ve! hücre! içi!
sodyum! derişimlerini! göstermektedir.! Hücre! içi! iyon! derişimlerini! gösteren!
grafiklerdeki! gerçek! değerler! alt! ve! üst! çizgi! arasında! kalan! değerlerdir.!
Somjen!(2001)’den!değiştirilerek!alınmıştır![22].!
!
KYD! sırasında! iyon! gradientlerinin! neredeyse! eşitlenmesi! (Şekil! 2.5)!
[55],! nöronlarda! depolarizasyonun! uzun! sürmesi! [56],! nöron! membran!
direncinin!belirgin!!ölçüde!düşmesi![56],!elektriksel!aktivitenin!kaybolması![6]!
gibi!elektrokimyasal!değişikliklerin!yanı!sıra!nöronların!şişmesi![57]!(Şekil!2.6)!

!
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ve! dendritik! dikenlerin! biçiminin! bozulması! gibi! yapısal! değişikler! (Şekil! 2.7)!!
[58]! gözlenmektedir.! Bu! nedenle,! KYD! sırasında! görülen! elektrokimyasal!
değişiklikler! nöronlar! ve! hücre! dışı! ortam! arasında! oluşan! geçici! bir! kısa!
devreye,!yapısal!değişiklikler!de!sitotoksik!ödeme!benzetilmektedir![55,!58].!
!
!
!
!

!

#

!

Şekil# 2.5.! KYD’nin! Nöronlar! Üzerine! Etkisi.! Üstte! sağlıklı! bir! nöronda! iyon!
kanalları! ve! Na+/K+! pompasının! çalışması! şematik! olarak! gösterilmiştir.! Altta!
KYD!sırasındaki!bir!nöronda!Na+/K+!pompasının!yetersizliği!ve!iyonların!sadece!
pasif!olarak!taşındığı!durum!gösterilmiştir.!!Hücre!içi!hiperozmolarite!nedeniyle!
hücre! içine! su! girişi! artmakta! ve! nöronda! şekil! değişikliği! gözlenmektedir.! ! Bu!
süreci!normal!nörondan!!ayıran!en!belirgin!özelliklerden!biri!normal!nörondaki!
~−70! mV’luk! potansiyel! farkın! ~−10! mV’a! çıktığı! uzamış! depolarizasyondur.!
Dreier!(2011)’den!değiştirilerek!alınmıştır![53].!
!

!
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Kontrol!

KYD!

KYD!sonrası!!!!!!
düzelme!dönemi!

Kontrol(yeşil)!!
KYD(kırmızı)!

!

Şekil#2.6.!KYD!Sırasında!Nöronlarda!Gözlenen!Şekilsel!Değişiklikler.!Bir!nöron!
gövdesi,!KYD!öncesi,!KYD!sırasında!ve!KYD!sonrasında!görüntülenmiştir.!Sarı!
floresan! protein! ifade! eden! nöron! gövdesi! yalancı! olarak! (yeşil! veya! kırmızı)!
renklendirilmiştir.!KYD!sırasında!nöronun!şekil!değişikliğine!uğradığı!(şiştiği)!
gözlenmektedir.!Zhou!ve!ark.!(2010)’dan!değiştirilerek!alınmıştır![57].!
!
!

!

Şekil# 2.7.! KYD’nin! Dendritik! Dikenler! Üzerine! Etkisi.! Sarı! floresan! protein!
ifade! eden! bir! nöron! KYD! öncesinde! ve! KYD! sırasında! görüntülenmiştir.! KYD!
sırasında! nöronundaki! dikenlerin! belirsizleştiği! gözlenmektedir.! Takano! ve!
ark.!(2007)’den!değiştirilerek!alınmıştır![58].#
!
KYD! ana! özelliklerinin! tek! bir! nöronda! modellenebilmesine! rağmen! [54],!
genel!olarak!tanımlanan!yayılım!hızı!2–6!mm/dak’dır![24].!Oluklu!bağlantıların!
nöronlar! arasındaki! eşzamanlılığın! sağlanmasında! ve! KYD! bir! nörondan!
diğerine! aktarılmasında! rol! aldığı;! fakat! nöron! ateşlemesinin! yayılım! için!
gerekmediği! düşünülmektedir! [59].! Dahası,! yayılım,! astrosit! işlevlerinden! de!
bağımsız!olarak!gerçekleşmektedir![60].!!

!

!

!

Sağlıklı!Beyin!Dokusu!

!

KYD!Oluşan!Beyin!Dokusu!

!

!

!

!

!

!

!
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#
#
#
#
#
#
#
#
!
!

!

Şekil# 2.8.! KYD! Ve! Vazokonstriksiyon.! KYD! sırasında! özellikle! derin! kortikal!
tabakalarda! vazokonstriksiyona! bağlı! doku! hipoksisi! oluşabilir.! KYD! sırasında!
artan! metabolik! ihtiyaç! karşılanamayınca! nöronlarda! işlev! bozukluğuna! bağlı!
şekil! değişiklikleri! gözlenmektedir.! Dreier! (2011)’den! değiştirilerek! alınmıştır!
[53].!!
Gen! mutasyonları! KYD! eşiğini! değiştirebilmektedir.! Örneğin! nöronlar!
üzerindeki! Cav2.1! (P/Q! tipi)! kanalını! kodlayan!CACNA1A)genindeki! mutasyonlar!
[41]!veya!astrositlerdeki!Na+!pompasını!kodlayan!ATP1A2)genindeki!mutasyonlar!
[61]!

da!

KYD!

eşiğini!

düşürmektedir.!

Bu!

etkilerin!

glutamaterjik!

nörotransmisyonun! artmasına! bağlı! olduğu! düşünülmektedir.! KYD! sırasında!
glutamat,!

ACh,!

GABA!

gibi!

nörotransmitterler!

yüksek!

derişimlerde!

salıverilmektedir.! Özellikle! glutamat! kapılı! iyon! kanallarından! içeri! giren!
katyonların! depolarizasyonun! uzun! sürmesine! katkısı! olduğu! düşünülmektedir!
[62,!63].!

!
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FHM1! mutasyonlarının! araştırılması! bunların! kortikal! eksitatör! ve!
inhibitör! sinapslarda! iletim! üzerine! farklı! etkileri! olabileceğini! göstermiştir!
[64].! Bu! bulgu! nöron! devrelerinin! eksitatör/inhibitör! dengesinin! bozulmasına!
neden!olmaktadır.!Dengenin!eksitatör!tarafa!kaydığı!durumlarda,!kendiliğinden!
KYD! oluşumu! gözlenebileceği! düşünülmektedir.! Bunu! olası! nedenlerinden!
birinin! hücre! dışı! K+’un! kritik! bir! değerin! üzerine! çıkması! olduğu! öne!
sürülmüştür.! FHM2’de! görülen! mutasyonlar! Na+/K+! ATPaz’ın! etkinliğinin!
azalmasına! ve! glutamatın! temizlenmesinin! engellenmesine! neden! olabilir.! Bu!
durum! da! kendiliğinden! KYD’yi! tetikleyebilecek! bir! etken! olarak! öne!
sürülmüştür![17].!
!
!
2.3.#Kortikal#Yayılan#Depolarizasyona#Eşlik#Eden#Kan#Akımı#Değişiklikleri#
KYD!sırasında!kortikal!kan!akımında!da!değişiklikler!gözlenmektedir.!Bu!
değişiklikler! ilk! KYD’de! azalış,! artış! ve! azalış! şeklinde! bifazik! değişiklikler;!
birinci! KYD’yi! takip! eden! KYD’lerde! ise! artış! ve! azalış! şeklinde! gözlenen!
monofazik! değişiklikler! şeklindedir.! Şekil! 2.9’da! fare! korteksinde! birinci! ve!
ikinci!KYD’ye!eşlik!eden!kan!akımı!değişiklikleri!gözlenmektedir![3].!
!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hiperemi!!
!
oligemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oligemi!

!

Şekil# 2.9.!KYD!Sırasında!Görülen!Kan!Akımı!Değişiklikleri.!Fare!korteksinde!1.!
KYD!sırasında!bifazik!bir!kan!akımı!değişikliği!gözlenirken!takip!eden!KYD’lerde!
uzun! süreli! oligemi! üzerinde! monofazik! bir! kan! akımı! değişikliği!
gözlenmektedir.!Yuzawa!ve!ark.!(2012)’den!değiştirilerek!alınmıştır![3].!
!

!
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Nörovasküler! eşleşme! terimi! fizyolojik! nöron! aktivasyonuna! cevaben!
bölgesel! SKA’nın! artması! ve! nöron! deaktivasyonuna! cevaben! bölgesel! SKA’nın!
azalması! olarak! tanımlanmaktadır! [53].! Sinaptik! iletim! sırasında! salıverilen!
nörotransmitter! ve! nöropeptidler! nörovasküler! cevapta! rol! oynar! [65].! Nöron!
aktivasyonu! glutamatla! tetiklenen! postsinaptik! nöronlarda! Ca+2’un! hücre! içine!
girmesini!ve!NO!ve!arakidonik!asit!(AA)!metabolitlerinin!üretimini!aktifleştirir.!
Bundan! sonra! olan! vazodilatasyon! hem! presinaptik! aktiviteyi! hem! de! NMDA!
reseptörleri! üzerindeki! Mg+2! bloğunun! kaldırılmasını! ve! Ca+2’un! hücre! içine!
girişini! sağlayan! postsinaptik! depolarizasyon! seviyesini! yansıtmaktadır! [65].!
Dahası,! astrositler! metabotropik! glutamat! reseptörleri! ile! glutamaterjik!
aktiviteyi! algılar! ve! AA! yollarını! kullanarak! kan! akımı! değişikliklerini! sağlayan!
sinyalleri,!damar!düz!kasına!son!ayakları!aracılığıyla!iletir![66].!
!

KYD! bazı! özellikleri! bakımından! fizyolojik! nöron! aktivasyonuna!
benzemektedir;! fakat! bazı! değişiklikler! KYD’de! daha! belirgindir:! glutamat,! NO! ve!
AA!metabolitleri!gibi!vazoaktif!ajanlar!salıverilir![67];!iyon!akım!yönleri!benzerdir!
ve! net! etki! vazodilatasyondur! [68];! Na+! ve! Ca+2! pompalarının! aktifleşmesi! ile!
metabolizma! ve! enerji! talebi! artar.! Bu! nedenle,! KYD! sırasında! nöronlar! arası!
iletişiminin! baskılanmasına! rağmen,! fizyolojik! bölgesel! beyin! kan! akımı! artışı,!
nöron! depolarizasyonunda! görülen! normal! nörovasküler! eşleşme! ile! tutarlıdır!
(Şekil!2.10).!
!
KYD’nin! SKA’da! artışa! neden! olmasına! yayılan! hiperemi! adı!
verilmektedir! [69]! (Şekil! 2.9! ve! 2.10).! SKA’da! artışa! rağmen,! yayılan!
depolarizasyon! sırasında! metabolizmanın! hızlanması! nedeniyle! kortikal!
kapillerlerin! suladığı! uç! bölgelerde! kan! akımı! artışı! yeterli! olmayabilir! [35]! ve!
doku! hipoksisi! görülebilmektedir! [58].! Bu! sırada! dokudaki! ATP! miktarı! azalır,!
glukoz!kullanımı!üç!katına!kadar!artar,!laktat!salıverilir!ve!hücre!dışı!pH!düşer!
[70].!Yayılan!hiperemi!KYD’den!daha!uzun!sürelidir!ve!depolarizasyon!bittikten!
yaklaşık!iki!dakika!sonra!sona!erer.!Bundan!sonra!kortikal!kan!akımı!düşer!ve!
yaklaşık!iki!saat!boyunca!düşük!kalır.!Bu!gözleme!yayılan!oligemi!adı!verilmiştir!
[24].!Yayılan!oligemi!süresinde,!arteriyel!CO2!basıncına!ve!işlevsel!aktivasyona!

!
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vasküler! cevap! geçici! olarak! azalır! [35].! Yayılan! oligeminin! oluşum!
mekanizmasında!20@HETE!sentezi!öne!sürülmüştür.!Bu!hipoteze!göre!KYD’den!
4@5! dakika! sonra! AA! sentezi! hızla! artmaktadır! ve! bir! AA! metaboliti! olan! ve!
vazokonstriktif! özellikleri! olduğu! bilinen! 20@HETE! sentezlenmektedir.! Bu!
oligemi!etkisi!uzun!süre!boyunca!(1@2!saat)!gözlenmektedir![71].!
!

!

!

#
#
#
#
!

!
!
Kortikal!
Kan!Akımı!!

!

!

!
!
!
Potansiyel!
Farkı!

!

!
!
EEG!

!

#
Şekil#2.10.!KYD!Sırasında!Gözlenen!Kortikal!Kan!Akımı,!Potansiyel!Farkı!Ve!EEG!
Kaydı.!Potansiyel!farkta!değişmenin!başlamasından!kısa!bir!süre!sonra!kortikal!
kan! akımında! artış! gözlenmektedir.! KYD! sırasınca! EEG’de! baskılanma!
olmaktadır.! Bu! nedenle! KYD,! Leão! tarafından! “kortikal! yayılan! depresyon”!
olarak!adlandırılmıştır.!Dreier!(2011)’den!değiştirilerek!alınmıştır![53].!
#

!
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2.3.1#Lazer#Beneklenme#Kontrast#Görüntüleme#Sistemi#
Bir! foton! hareketli! bir! parçacığa! çarpıp! saçıldığında,! taşıyıcı! frekansı!
Doppler!kaymasına!uğrar.!Fotonun!Doppler!kayması!veya!belirli!bir!dağılımdaki!
fotonların!Doppler!kaymasının!dağılımı!analiz!edilerek!ışığın!saçılmasına!neden!
olan! parçacıkların! dinamiği! kavranabilir.! Analog! olarak,! aynı! fazdaki! ışık!
rastgele! bir! ortamdan! saçıldığında,! saçılan! ışık! beneklenme! adı! verilen! bir!
interferans!deseni!oluşturur.!Işığı!saçan!parçacıkların!ortamda!hareketi!saçılan!
ışıkta! faz! kaymasına! neden! olur! ve! interferans! deseninde! değişiklikler! oluşur.!
Bu! değişiklikler! Doppler! kaymasından! kaynaklanan! yoğunluk! değişiklikleriyle!
uyumludur!ve!zamansal!değişiklikleri!yansıtır![72].!
!
Beneklenmedeki! yoğunluk! değişimlerinin! analizinin! teorik! temeli,!
hareketli! ışık! saçılması! teorisinin! gelişimi! ile! 1960’ların! sonlarında! öne!
sürülmüştür.! Seyreltik! süspansiyonlarda! tek! saçılımlı! parçacık! hareketinin!
zamansal! dinamikleri! üzerine! çalışmalar! 1970’lerde! hız! kazanmıştır.! Yüksek!
saçılımlı! sistemlerle! ilgili! çalışmalar! 1980’lerde! Bonner! ve! Nossal! tarafından!
yapılmıştır![73].!Sistem!dinamikleri!ile!ilgili!detaylı!bilgi!sağlamasına!rağmen!bu!
yöntemler! kan! akımını! görüntülemek! için! yavaştı.! 1980’lerde! zamanla!
bütünleşik! beneklenme! deseninin! bir! kamera! yardımı! ile! hızlı! bir! şekilde!
görüntüsünün! alınması! ile! retinadaki! kan! akımının! beneklenme! deseninin!
mekânsal!dağılımı!gösterilmiştir![74].!Lazer!beneklenme!kontrast!görüntüleme!
(LBKG)! yöntemi! 1990’larda! daha! hızlı! dijital! veri! elde! etme! ve! işleme!
yöntemlerinin! yardımıyla! geliştirilerek! retina! ve! deride! kan! akımının!
görüntülenmesine!olanak!tanımıştır![72].!
!
CCD! kamera! yardımı! ile! beneklenme! deseninin! kaydedilip! kan! akımının!
neden! olduğu! beneklenme! değişikliklerinin! analiz! edilmesi! ile! kortikal! kan!
akımının! iki! boyutlu! yüksek! çözünürlüklü! haritası! elde! edilebilir! [75].! Kan!
akımının! arttığı! bölgelerde,! beneklenme! desenindeki! yoğunluk! dalgalanmaları!
daha! hızlıdır.! Bu! görüntülerin! CCD! kameranın! görüntü! elde! etme! süresince!
(genellikle! 10@50! ms)! integrali! alınırsa! kan! akımının! arttığı! bölgelerde!
beneklenme! deseni! bulanıklaşır.! Beneklenme! deseninin! görüntüsünü! elde!

!
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ederek! ve! bu! desenin! mekânsal! yoğunluk! değişikliklerini! ölçerek! beneklerin!
bulanıklığının! hesaplanması! ile! mekânsal! göreceli! kan! akımı! haritaları!
çizilebilir.! Beneklenme! tekniği! retinada,! deride! ve! patofizyolojik! durumlarda!
(fokal! iskemi,! KYD...)! beyinde! kan! akımını! görüntülemek! için! kullanılmaktadır!
[75].!
!
Hassas,!yüksek!çözünürlüklü!beyin!kan!akımı!görüntülemesi!yapabilmek!
için! sadece! standart! bir! CCD! kamera! ve! lazer! yeterli! olmaktadır! [75].! Temel!
LBKG! tekniği! ilk! şeklinden! beri! çok! değişmemiştir;! fakat! halen! bu! yöntemin!
küçük! kusurları! bulunmaktadır.! Lazer! beneklenmesi! ile! beyin! kan! akımını!
görüntülenmesinde!kemiğe!çarpan!lazer!saçılır.!Bu!nedenle!kafatası!inceltilmeli!
veya! kaldırılmalıdır.! Beyin! fizyolojisinin! korunması! açısından! kronik! ve! uzun!
süreli!çalışmalarda!kafatasının!inceltilmesi!tercih!edilir![76].!
!
2.4.#Beyin#Enerji#Metabolizması#
Beyin! vücut! ağırlığının! %2’sini! oluşturmasına! rağmen,! dinlenme!
halindeki! metabolik! enerjinin! %20’sine! kadarını! kullanmaktadır.! Beyin!
enerjisinin! temel! kaynağının! glukoz! olduğu! düşünülmektedir! [11].! Glukozun!
özellikle! elektriksel! olarak! aktif! olan! nöronlar! tarafından! kullanıldığı! uzun!
zamandır!yaygın!olarak!kabul!edilen!bir!görüştü.!Fare!korteksinden!hazırlanan!
astrosit! kültürlerinde! glutamat! ile! uyarım! sonucunda! astrositlerde! glikolizin!
arttığı! gösterilmiştir! [77].! Bu! bulgu! aktif! durumdaki! sinaptik! döngünün!
homeostazı! için! astrosit! içine! alınan! glutamatın! enerji! metabolizmasını!
düzenleyici! ikinci! bir! rolü! de! olduğunu! göstermiştir.! Glikolizin! artması! ile!
astrosit!tarafından!ortaya!çıkarılan!laktatın!nöronlar!tarafından!enerji!substratı!
olarak! kullanılmasına! dayanan! bu! görüş! “Astrosit! Nöron! Laktat! Mekik!
Hipotezi”nin! (ANLMH)! kaynağını! oluşturmaktadır.! Bu! görüşe! göre,! nöronların!
kullandığı! enerji! astrositlerle! kıyaslandığında! daha! fazla! olmasına! rağmen,!
nöronlarda! hücre! içine! giren! glukoz! daha! azdır! ve! enerjinin! büyük! bir! kısmı!
laktattan!sağlanmaktadır!(Şekil!2.11)![78].!

!

#

#
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!

!

Şekil# 2.11.! Beyin! Enerji! Metabolizması! Modelleri.! A.! Önceden! kabul! edilen!
beyin! enerji! metabolizmasına! ait! şematik! model.! Nöronlar! enerjinin! büyük! bir!
kısmını! kullandıkları! için! enerji! substratının! büyük! kısmının! da! nöronlar!
aracılığı! ile! alındığı! düşünülmekteydi.! B.! Astrosit@nöron! laktat! mekik!
mekanizması.!Astrositler!kan!akımından!glukozu!alır!ve!laktata!dönüştürdükten!
sonra!nöronlara!aktarır.!Bu!modelde!laktatın!nöronlar!için!temel!enerji!kaynağı!
olarak! kullanıldığı! öne! sürülmüştür.! Pellerin! ve! ark! (2003)’den! değiştirilerek!
alınmıştır![78].!

!
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2.4.1.#Glikojen#
Beyinde!bulunan!glikojen!miktarı!(6@12!µmol/mg)![79],!karaciğer!(100–
500!µmol/mg)![80]!ve!kas!(250@450!µmol/mg)![81]!ile!karşılaştırıldığında!daha!
düşüktür.!Açlıkta!ve!egzersiz!ile!karaciğerdeki!glikojen!seviyesi!hızla!düşerken!
beyin! glikojen! seviyesi! neredeyse! değişmez! [82].! Beyin! glikojen! seviyelerinin!
sınırlı!olması!(5!and!15!pmol/µg!protein!veya!0.5–1.5!µmol/g!doku)!bu!deponun!
yerel!kullanım!için!olduğunu!düşündürmektedir![83].!
!
Glikojen! beyinde! sadece! astrositlerde! bulunmaktadır! [84,! 85].! Beyin!
glikojenin! yapımı! ve! yıkımında! rol! alan! enzimler! sırasıyla! glikojen! sentaz! ve!
glikojen! fosforilazdır.! Glikojen! sentaz! hem! astrosit! hem! nöronlarda! bulunur;!
fakat!yetişkinlerde!sürekli!inhibisyon!altında!olması!glikojen!metabolizması!ile!
ilişkili!bir!işlevinin!olmadığını!düşündürmektedir![86,!87].!Glikojen!fosforilaz!ise!
astrositlere!özgüdür![88,!89].!!
!
Daha! önce! elde! edilen! veriler,! sinaptik! aktivitenin! arttığı! ve! dolaşımdan!
elde! edilen! glukozun! yeterli! olarak! sağlanamadığı! durumlarda! astrositlerdeki!
glikojenin! enerji! açığını! kapatmak! için! kullanılabileceğini! göstermektedir! [90].!
Glikojenin! perisinaptik! astrosit! ayaklarında! depolanması! bu! hipotezi!
desteklemektedir! [91,! 92].! Glikojen! kaynaklı! enerji! artmış! sinaptik! aktivite!
sırasında!astrositlere!glutamat!ve!K+!alınması!için!kullanılabilmektedir![93].!
!

Beyinde!glikojen!döngüsü!nöron!aktivitesi!artığında!hızlanmaktadır![94@
96].!Glikojenin!enerji!gereksinimi!olan!durumlarda!depo!olarak!kullanılması!ile!
ilgili! çeşitli! deneyler! mekanizmayı! açıklamaya! yardımcı! olmaktadır.! İn) vitro!
deneylerde! glukozun! ortamdan! çekilmesi! ile! glikojen! miktarı! azalmakta! ve!
hücre! dışı! laktat! miktarı! artmaktadır;! fakat! hücre! dışında! glukoz! tespit!
edilememektedir! [97].! İn) vivo! deneylerde! iskemi! sonrası! glikojen! miktarının!
düşmesinin! ATP! tüketimi! ve! laktat! birikimi! ile! zamansal! olarak! yakın! ilişkili!
olduğu! bulunmuştur! [98].! Bu! iki! deney! de! astrositteki! ! glikojen! depolarının!
laktata! çevrildikten! sonra! nöronların! enerji! açığını! kapatmak! için!
kullanılabileceği!fikrini!desteklemektedir.!

!
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!

ANLMH’yi! destekleyen! işlevsel! görüntüleme! verileri! de! bulunmaktadır.!
1986’da! PET! ile! yapılan! bir! çalışmada! dinlenme! halindeki! beyinde! SKA! ve!
oksijenin! metabolik! hızı! arasında! mükemmel! bir! korelasyon! bulunurken,!
somatosensöriyel! uyarı! sonrası! nöron! aktivasyonunda! SKA’daki! artış! (%29)!
metabolik! hız! artışına! (%5)! kıyasla! çok! daha! yüksek! bulunmuştur! [99].! Çeşitli!
deneylerde,! fizyolojik! uyarılar! ile! kortekste! laktat! seviyelerinin! arttığı!
gösterilmiştir![100,!101].!
!

ANLMH!göz!önününe!alınarak!yapılan!modellemeler!ile!deney!sonuçlarına!
çok!yakın!sonuçlar!elde!edilmiştir![102].!Bu!modellemelerde!hücreler!tarafından!
laktatın! üretimi! veya! hücre! içine! alınma! hızı,! monokarboksilat! taşıyıcılarının!
kinetikleri,!KBB!aracılıklı!laktat!ve!glukoz!transferi,!enerji!substratlarının!dokuda!
difüzyon! hızı! ve! pH! değişikliklerinin! etkisi! gibi! değişkenler! göz! önünde!
bulundurulmuştur.! Bu! modelin! öngördüğü! hücre! dışı! laktat! derişimine! ait!

[laktat]d!(%)!

D#

! !

Zaman!(s)!

!

[laktat]d!(%)!

B#

C#

[laktat]d!(%)!

A#

[laktat]d!(%)!

grafikler!ve!deneysel!veriler!Şekil!2.12’de!gösterilmiştir![102].!

!

Zaman!(s)!

!

Şekil# 2.12.# Tekli! ve! Çoklu! Uyarı! ile! Hücre! Dışı! Laktat! Derişiminin! Değişmesi.!!!!!!
A! ve! B.! Tekli! uyarıda! (ok)! hücre! dışı! laktat! derişiminin! değişimine! ait! grafik.!
Üstte!(A)!deneysel!veri,!altta!(B)!matematiksel!modelleme!ile!hesaplanmış!veri!
görülmektedir.! Toplam! süre! ~15! dak.! C! ve! D.! Çoklu! uyarıda! (oklar)! hücre! dışı!
laktat! derişiminin! değişimine! ait! grafik.! Üstte! (C)! deneysel! veri,! altta! (D)!
matematiksel!modelleme!ile!hesaplanmış!veri!görülmektedir.!!Toplam!süre!~40!
dak.!Aubert!ve!ark.!(2005)’ten!değiştirilerek!alınmıştır![102].!

!
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!

Astrositlerde! glikojen! döngüsü! üzerine! kısa! ve! uzun! dönemli!
düzenlemeler!Şekil!2.13’te!şematik!olarak!gösterilmiştir.!

!

Şekil# 2.13.!Astrositlerde!Glikojen!Metabolizması.!Adrenerjik!bir!uyarı!sonrası!
cAMP! ikincil! mesajcı! görevi! yapmaktadır.! Kısa! dönemde! glikojen! fosforilaz!
aracılığı!ile!glikojen!yıkımı,!uzun!dönemde!ise!glikojen!sentaz!(GS)!aracılığı!ile!
glikojen! yapımı! indüklenmektedir.! GS! aktivitesinin! artırılmasında! GHP! gibi!
proteinlerin! görev! aldığı! translasyonal! değişiklikler! gerekmektedir.! Bu!
nedenle! glikojen! miktarı! önce! azalmakta! sonra! artmaktadır! (sağ! alt).!
Magistretti!(2006)’dan!değiştirilerek!alınmıştır![103].!

!
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2.4.1.1.#Uykunun#Glikojen#Metabolizması#Üzerine#Etkileri##
Uykunun! beyin! enerjisinin! yerine! konulması! üzerine! rolü! olduğu!
düşünülmektedir! [104].! Glikojen! metabolizması! nöradrenalin! (NA),! vazoaktif!
intestinal! peptid! (VİP)! ve! adenozin! gibi! nörotransmitterlerle! [14]! ve! sinaptik!
aktivite! ile! [12,! 15]! ! yakından! ilişkilidir.! NA! ve! VİP,! astrosit! üzerinde! etki!
gösterip!hücre!içinde!cAMP’yi!aktifleştirmektedir![105]!Bu!olaylar!kısa!dönemli!
ve! uzun! dönemli! olmak! üzere! iki! yolun! aktifleşmesini! sağlamaktadır.! Kısa!
dönemli!uyarılar!glikojenin!yıkımını!artırırken!uzun!dönemli!olaylar!yapılmasını!
sağlamaktadır! [103].! REM! uyku! deprivasyonunun! beyinde! NA! seviyesini!
artırdığı! ve! nöronal! Na+@K+! ATPazı! uyardığı! gösterilmiştir! [106].! Hamsterlarda!
ölçülen!VİP!seviyeleri!uyanıklıkta!yüksekken!uykuda!düşük!bulunmuştur![107].!
Kısmi! olarak! ATP! yıkımından! ortaya! çıkan! adenozinin! seviyeleri! uyanıklık!
döneminde! artarken! uyku! ile! azalır! [108,! 109].! Özetle,! uyku! döneminde,!
nörotransmitterler!aracılığıyla,!glikojen!döngüsünün!homeostazı!sağlanmaktadır.!
!

2.4.1.2.#Uzatılmış#Uyanıklık#
Uzatılmış!uyanıklığın!yavaş!dalga!(0.25@4!Hz)!aktivitesinde!(YDA)!artışa!
neden!olduğu!hayvan!ve!insan!deneylerinde!gösterilmiştir![110,!111].!YDA’daki!
artış! uzatılmış! uyanıklığın! süresi! ile! doğru! orantılıdır.! Bu! nedenle! yavaş! dalga!
uykusunun!uyanıklık!sırasında!tüketilen!glikojen!depolarının!yerine!konulması!
için! gerekli! olduğu! öne! sürülmüştür! [104].! ! Altı! saatlik! uzatılmış! uyanıklığa!
maruz! bırakılan! hayvanlarda! glikojen! sentezi! için! gerekli! olan! enzimleri!
kodlayan! mRNA! seviyelerinde! ve! Glikojeni! Hedefleyen! Proteinde! (GHP)! artış!
gözlenmesi! de! bu! hipotezi! desteklemektedir.! Uzatılmış! uyanıklıkta! GS! ve!
glikojen! fosforilaz! (GFaz)! mRNA! seviyeleri! düşmektedir.! Birbirinin! tam! tersi!
etki! gösteren! bu! enzimlerin! ikisinin! de! seviyesinin! düşmesi! şaşırtıcı! bir!
sonuçtur;! fakat! GS’ın! toplam! protein! miktarı! değişmemekte! ve! aktivitesi!
artmaktadır! (Şekil! 2.14).! Sonuç! olarak! astrositlerde! glikojen! depolanması!
artmakta! ve! yıkımı! azalmaktadır! [16].! Altı! saatlik! uzatılmış! uyanıklık! sonrası!
hayvanların! üç! saat! uyku! uyumasına! izin! verildiğinde! ise! GS! aktivitesinin!
normal!seviyesine!döndüğü!gösterilmiştir![103].!Bu!bulgular!uykunun!glikojen!
metabolizmasını!düzenleyici!etkisi!olduğu!hipotezini!desteklemektedir.!
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Glikojen!sentaz!aktivitesi!oranı!
(aktif!form/toplam!form))

!

!
Uzatılmış!
!
uyanıklık!!
(6!saat)!+!
uyku!(3!saat)!
Şekil# 2.14.! Uzatılmış! uyanıklığın! glikojen! sentaz! aktivitesine! etkisi.! 6! saatlik!
)

)

Kontrol!
(6.!saat)!

Uzatılmış!
uyanıklık!!!!!!!
(6!saat)!

Kontrol!
(9.!saat)!

uzatılmış! uyanıklık! sonrası! artan! glikojen! sentaz! aktivitesi! 3! saatlik! uyku! ile!
normale!yaklaşmaktadır.!Magistretti!(2006)’dan!alınmıştır![103].!
!

Uyku! bozukluklarının! migren! ataklarını! tetikleyebileceği! bilinmektedir!
[112].! Uzatılmış! uyanıklıkta! astrositlerde! yukarıda! belirtilen! transkripsiyon!
değişiklikleri!olmaktadır!ve!bu!değişiklikler!uzatılmış!sensörimotor!uyarılar!için!
gereken! enerjinin! glikojenden! sağlanmasını! kısıtlamaktadır! [16,! 113,! 114].!
Uzatılmış! uyanıklıkta,! GHP! ifadesinin! ve! GS! aktivitesinin! artması! [16]! glikojen!
yapımı! ve! yıkımı! arasında! bir! dengesizliğin! oluşmasına! ve! glikojen! kaynaklı!
enerjinin! gerekli! olduğu! durumlarda! kullanılamamasına! neden! olmaktadır.!
Örneğin! sinaptik! iletim! sırasında! glikolizden! elde! edilen! enerji! yeterli! olduğu!
durumlarda! bile,! glutamatın! geri! alınması! için! glikojen! yıkımına! gereksinim!
duyulmaktadır! [93].! Bu! nedenle,! uzatılmış! uyanıklıkta! halihazırda! bulunan!
glikojen!depolarının!kullanımının!kısıtlanması,!perisinaptik!hücre!dışı!glutamat!
ve!K+!derişimlerinin!normal!seviyeye!düşürülememesine!neden!olabilir.!Migren!
hastalarında! iyi! çalışmayan! bazı! mekanizmalara! (genetik! veya! hormonal!
yatkınlıklar! gibi)! ek! olarak,! uyku! ritmindeki! bozuklukların! getirdiği! enerji!
metabolizması! değişiklikleri! migren! aurasının! biyolojik! eşdeğeri! olan! KYD’ye!
yatkınlığın!artmasına!neden!olabilir![18,!49].!

!
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2.4.1.3.#Glikojen#Depolarının#Kullanımının#Kısıtlanması!
1,4@dideoxy@1,4@imino@D@arabinitol! (DAB),! etkinliğinin! yüksek! olduğu!
gösterilmiş!bir!glikojen!fosforilaz!inhibitörüdür.!Beyin!doku!homojenatlarında!ve!
astrosit!kültürlerinde!DAB’ın!etkinliği!çalışılmıştır.!Glikojen!kısa!yol!aktivitesinin!
inhibisyonu! için! gerekli! olan! seviye! 300@1000! µM’dır! [115].! Tam! inhibisyonun!
gözlenebilmesi! için! yaklaşık! 1! saatlik! bir! inhibisyon! süresinin! gerekli! olması!
muhtemelen!astrosit!membranının!geçirgenliğinin!sınırlı!olması!ile!açıklanabilir.!
DAB’ın! 2@deoksiglukoz@6@fosfat! birikimi! üzerine! etkisinin! olmaması! hücre! içine!
alınmasının! glukoz! taşıyıcıları! ile! ilişkili! olmadığını! göstermektedir.! Ayrıca! DAB!
glukoz@6@fosfat!dehidrogenaz,!fosfoglukoizomeraz!ve!hekzokinaz!üzerinde!de!etki!
göstermemektedir! [115].! DAB! kullanımında,! astrosit! glikojen! deposunda! doza!
bağımlı! bir! azalma! da! gösterilmiştir;! fakat! bu! etki! 24! saat! sonra! önem!
kazanmaktadır.! 15! dakika,! 1! saat! ve! 2! saat! DAB! ile! inkübe! edilen! hücrelerde!
glikojen!miktarında!bir!değişiklik!gösterilmemiştir![115].!
!
DAB’ın! etkinliği! in) vivo! olarak! izole! fare! optik! sinirinde! incelenmiş! ve!
glukoz!bulunmayan!durumlarda!uyarılmış!AP’nin!oluşmadığı!gösterilmiştir.!Bu!
durum!glikojenin!optik!sinirde!önemli!bir!enerji!substratı!olarak!görev!yaptığını!
göstermektedir![115].!
!
![R@R*,S*]@5@Kloro@N@[2@hidroksi@3@(metoksimetilamino)@3@okso@
1(fenilmetil)propil]@1H@indol@2@karboksamid!

(CP@316,819)!

bir!

glikojen!

fosforilaz! inhibitörüdür;! fakat! glukoz! seviyesi! düşük! olduğunda! glikojenin!
kullanımına! izin! vermektedir.! Hipoglisemik! durumdaki! sıçanlarda! EEG! kaydı!
yapılmış,! CP@316,819! verilen! grup,! kontrol! grubu! ile! karşılaştırılmıştır.! CP@
316,819! uygulaması! beyin! elektrik! aktivitesinin! daha! uzun! süre! korunmasını!
sağlamıştır.! Bu! bulgu! da,! gerekli! durumlarda,! glikojenin! enerji! substratı! olarak!
kullanıldığını!desteklemektedir![116].!
!
Sıçanlarla! yapılan! bir! öğrenme! deneyinde! glikojen! fosforilaz! inhibitörleri!
olan!DAB!ve!izofagominin!ayrı!ayrı!enjeksiyonunun!uzun!dönem!hafızayı!bozduğu!
ve!bu!bozulmanın!glukoz!veya!laktat!ile!düzeltildiği!gösterilmiştir![117].!

!
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Astrositlerin! metabolizmasının! florositrat! ile! bozulması! in) vivo! olarak!
KYD! yayılımını! artırmakta! ve! toparlanmasını! yavaşlatmaktadır! [60].! Yakın!
zamanlı! bir! çalışmada! astrosit! glikojen! depolarının! KYD’ye! karşı! koruyucu!
olduğu!öne!sürülmüştür.!Akut!olarak!hazırlanan!hippokampus!kesitlerinde!KCl!
veya! OGD! ile! KYD! indüklenmiştir.! Glikojenoliz! inhibitörleri! olan! DAB! ve!!!!!!!!!!!!!!
1@!deoksinojirimisin!(DNJ)!kombinasyonunun!kullanılması!hem!KCl!hem!de!OGD!
ile! indüklenen! KYD! hızını! artırmıştır.! ! Astrosit! glikojen! miktarını! artırdığı!
bilinen! L@metiyonin@DL@sülfoksimin! (MSO)! kullanımı! sonrası! ise! yayılım! hızı!
düşmüştür.! Ayrıca! astrosit! TCA! siklusu! floroasetatla! da! inhibe! edilerek! KYD!
yayılım!hızının!artığı!gösterilmiştir![118]!.!
!

Özetle,! daha! önceki! çalışmalarda! elde! edilen! veriler! glikojenin! sadece!
enerji!depolanması!için!uygun!bir!yöntem!olmaktan!çok!beyin!işlevleri!için!çeşitli!
görevleri! olan! dinamik! dönüşümlü! bir! glukoz! deposu! olduğunu! göstermektedir.!
Glikojen! metabolizmasını! kontrol! eden! yolların! ilişkisi,! metabolik! durumdaki!
değişiklikler! ile! glikojen! ile! ilişkili! enzimlerin! ve! proteinlerin! düzenlenmesi! ve!
glikojenin! yerleşimi! göz! önünde! bulundurulduğunda,! bu! işlev! daha! iyi!
anlaşılmaktadır![12].!
!

2.4.2.#Glukoz#ve#Laktat#
2.4.2.1.#Glukoz#ve#Monokarboksilat#Taşıyıcı#Moleküller#
Glukoz! beyin! dokusuna! kapiller! dolaşımdan! Glukoz! Taşıyıcı! Moleküller!
(GLUT)!tarafından!taşınır.!GLUT1,!KBB’nin!mikrovasküler!endotel!hücrelerinde!ve!
astrositlerin! son! ayaklarında! bulunur;! GLUT3! ise! nöronlarda! bulunmaktadır.!
Monokarboksilat! Taşıyıcı! Moleküller! (MKT)! ise! laktatın! taşınmasından!
sorumludur.! MKT1! ve! MKT4! astrosit! üzerinde,! MKT2! ise! nöron! üzerinde!
bulunmaktadır![119].!
!

ANLMH’ye!göre![13],!!astrositler!glukozu!alır!ve!laktata!çevirdikten!sonra!
nöronlara!enerji!kaynağı!olarak!gönderirler.!Bu!laktat!transferi!MKT’ler!aracılığı!
ile! yapılmaktadır.! Bu! taşıyıcıların! tanımlanması! ve! kinetik! özelliklerinin!
belirlenmesi,! beyin! glukoz! dağılımının! ve! metabolizmasının! hesaplanması! için!
modeller!oluşturulmasını!sağlamıştır![120,!121].!

!
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2.4.4.1.1.#Glukoz#ve#Monokarboksilat#Taşıyıcılarının#Yerleşimi#
İşlevsel! ve! moleküler! veriler! beyin! parenkimi! ile! karşılaştırıldığında!
endotelde!daha!az!glukoz!taşıyıcı!molekül!(GLUT)!olduğunu!göstermektedir.!Bu!
durum! kan@hücreler! arası! sıvı! içindeki! glukoz! derişim! farkının! hücreler! arası!
sıvı@beyin!hücreleri!arasındaki!farktan!büyük!olması!ile!uyumludur![121].!Beyin!
homojenatlarının! immünoblot! çalışmalarından! elde! edilen! veriler! endoteldeki!
GLUT1’in! (55! kDa)! astrositlerdeki! GLUT1’den! (45! kDa)! daha! fazla! olduğunu!
göstermiştir! [119].! Endoteldeki! GLUT1’in! yerleşimini! belirlemeye! yönelik!
çalışmalarda,! damar! iç! kısmında! yerleşimli! (luminal)! ve! damar! dış! kısmında!
yerleşimli! (abluminal)! GLUT1! oranları! immüno@altın! elektron! mikroskopisi!
tekniği! ile! 1:3! bulunurken! [122@125]! ;! glukoz! taşıma! assayleri,! 4@(1@azi@2,2,2@
trifloroetil)@benzoil@1,!

3@bis(d@mannos@4@iloks)@2@propilamin!

(ATB@BMPA)!

bağlanması! ve! immünoblot! çalışmaları! 1:1’e! yakın! bir! oran! olduğunu!
göstermiştir! [126,! 127].! GLUT1! yerleşimi! sıcaklıktan! da! etkilenmektedir.!
Luminal/abluminal!GLUT1!oranı!4!°C’de!1:12,!24!°C’de!1:4,!37°C’de!1:1.3!olarak!
ölçülmüştür! [128].! Yukarıda! belirtilen! çelişkili! sonuçlar! farklı! deneysel!
yöntemlerden!kaynaklanmış!olabilir.!
!
Monokarboksilat! taşıyıcıları! arasında! sadece! MKT! 1@4’ün! metabolik!
olarak! ilişkili! monokarboksilik! asitleri! (laktat,! pirüvat,! keton! cisimcikleri…)!
taşıdığı! gösterilmiştir! ! [102,! 129,! 130].! Bu! dört! taşıyıcı! da! beyinde!
bulunmaktadır.! MKT1! ve! MKT4! astrosit! üzerinde,! MKT2! ise! nöron! üzerinde!
bulunmaktadır![120],!MKT3’ün!ifadesi!ise!koroid!pleksus!ve!retina!ile!sınırlıdır!
[131].!
!
2.4.2.1.2.#Glukoz#ve#Monokarboksilat#Taşıyıcılarının#Kinetiği#
Tüm! GLUT’lar! kolaylaştırılmış! (enerjiden! bağımsız)! taşıma! yaptıkları!
için,! işlevleri! glukoz! derişimine! bağlıdır.! Bu! taşıyıcılar! iki! yönlü! taşıma!
yaptıklarından,!kinetikleri!hem!hücre!içi!hem!de!hücre!dışı!glukoz!miktarından!
etkilenmektedir! [120,! 132].! Bu! nedenle,! enerjinin! yeterli! olduğu! durumlarda,!
KBB’deki!GLUT1!taşıyıcıları!etkin!olarak!çalışmazken,!dokularda!ATP!ihtiyacının!
arttığı!durumlarda!bu!taşıyıcıların!işlevi!artmaktadır![133,!134].!!

!
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!
Beyne! glukoz! alınmasının! yarı@doygunluk! sabiti! 8! mM! civarındadır.!
KBB’deki! GLUT’ların! maksimum! taşıma! hızının! net! glukoz! akımına! oranı! 3.6!
olarak!hesaplanmıştır.!Taşıyıcıların!işgali!düşük!olmasına!rağmen,!uyarılma!ile!
beyne!glukoz!geçişi!hızlanır!ve!özellikle!KBB’deki!GLUT!sayısı!artar.!Bu!nedenle,!
enerji! metabolizmasının! hızlı! kontrolünde,! endotel! anahtar! bir! role! sahiptir.!
Ayrıca,! modellemeler! ile! elde! edilen! veriler,! hafif! hipogliseminin! neden! belirti!
vermeyebileceğini!de!açıklamaktadır.!GLUT1!işlevinin!yetersizliğini!belirtmede!
glukoz! akımından! çok! beyindeki! glukoz! miktarının! ölçülmesi! daha! duyarlı!
sonuçlar!elde!edilmesini!sağlamaktadır![121].!
!
Laktat! taşınması! süreci! taşıyıcıya! bir! proton! bağlanmasının! ardından!
laktatın!bağlanması!ile!başlar.!Taşıyıcı!molekül!yapısal!bir!değişikliğe!uğrayarak,!
proton!ve!laktatın!membranın!diğer!tarafında!serbest!bırakılmasını!sağlar![135@
137].!Bu!süreçte!proton!gereksiniminin!bulunması,!taşınmanın!ortamdaki!pH!ile!
doğrudan! ilişkili! olmasına! neden! olmaktadır! [138].! Proton! için! Ks! 0.2! µM’dır!
(pH:!6.7);!L@laktat!için!Km!ise!pH’ye!bağlı!olarak!4@13!mM!arasındadır![135,!139,!
140].!GLUT’larda!olduğu!gibi!taşınma!hücre!içi!ve!dışında!substratın!derişimine!
de!bağlıdır![135].!
!
2.4.2.2.#Glukoz#ve#Glikojen#Kullanımı#ile#İlgili#Enzimlerin#Karşılaştırılması#
Hekzokinaz! yavaş! glikolitik! enzimlerden! biridir.! Bu! nedenle! glukoz!
derişimi! hekzokinazın! Km’si! seviyesine! yakın! değerlere! (50–100! µM)!
düştüğünde! glukoz! fosforilasyonu! hız! kısıtlayıcı! basamak! olabilir.! ! Beyin!
glikojeni! ise! temel! olarak! glukoz@6@fosfat! aracılığı! ile! metabolize! edilir! ve! bu!
basamak! ATP’ye! ihtiyaç! duymaz.! Buna! ek! olarak,! glikojen! fosforilaz! hızlı! bir!
enzimdir! [141].! Enzim! kinetiklerindeki! bu! farklılıklar,! glukoz! seviyesi!
düşüklüğünde!glikojen!kullanımının!tercih!edilmesini!açıklayabilir.!
!
2.4.2.3.#Astrositlere#Glukoz#Girişinin#Kısıtlanması#
Glukoz! beyne! iki! yolla! girmektedir.! Birincisi! glukozu! derişim! farkıyla!
taşıyan! kolaylaştırılmış! taşıyıcılar! olan! GLUTlar,! ikincisi! glukozu! derişim!
farkının! ters! yönünde! taşıyan! enerji! bağımlı! Na+@glukoz! aynı! yönde!
taşıyıcılarıdır! (SGLTler).! Beyne! glukoz! giriş! miktarını! azaltmak! için! bu! taşıyıcı!
proteinlerin!inhibisyonu!kullanılabilir.!GLUT@1’in!floretin!ve!SGLT’nin!florizin!ile!
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inhibe! edilmesinin! in) vitro) ve! in) vivo! olarak! KBB’den! beyne! glukoz! geçişini!
azalttığı!gösterilmiştir![142].!Florizin!ayrıca!kan!glukozunu!da!azaltır.!Bu!etkiyi!
insulin!miktarını!artırmadan!böbreklerden!glukoz!kaybettirerek!göstermektedir!
[143].!Akut!florizinin!etkileri!in)vivo!deneylerde!cilt!altı!enjeksiyondan!4!ve!12!
saat!sonra!değerlendirilmiş!ve!florizinin!kan!glukozunda!düşmeye!neden!olduğu!
gösterilmiştir! [144].! Floretin! ise! hipoglisemi! yapmadan! beyin! glukoz,! laktat! ve!
glikojen! miktarını! düşürmektedir! [145].! Sistemik! etkilerinin! az! olması!
nedeniyle! beyne! glukoz! geçişinin! kısıtlanması! için! floretin! daha! uygun! bir!
kimyasaldır.!
!
Beyinde! glukoz,! glikojen! ve! laktat! metabolizması! ile! ilgili! temel! yollar!
Şekil!2.15’te!!şematik!olarak!gösterilmiştir.!
!
2.5.#Panneksin#Kanalları#
Panneksin! (Pan)! ! proteinleri! nöronlarda! ve! diğer! bazı! dokularda! kanal!
olarak! görev! yaparlar.! Pan1! ve! Pan2! beyinde! ifade! edilirken! Pan3! deride! ve!
osteoblastlarda! ifade! edilmektedir.! [146,! 147].! Pan1’in! postsinaptik! yoğunluk!
proteini! ile! birlikte! yerleşmesi! bu! kanalın! sinaptik! iletide! bir! rolü! olduğunu!
düşündürmektedir![148].!
!
Tek! kanal! seviyesinde! incelendiğinde! Pan1! kanallarının! geçirgenliği!
yüksektir! (~475@550! pS).! Bu! kanallar! 1! kD’dan! küçük! iyon! ve! molekülleri!
(örneğin,!ATP)!geçirebilmektedir![149@151].!!
!
Pan1!kanallarının!birçok!fizyolojik!ve!patofizyolojik!süreçte!rolü!olduğu!
rapor!edilmiştir.!KYD,!yüksek!K+!ve!glutamat!seviyeleri,!düşük!hücre!dışı!glukoz!
seviyesi! nöronlardaki! Pan1! kanallarını! aktifleştirmektedir! [18@21].! Pan1!
kanallarının! açılımının! inflamatuvar! yollarla! perivasküler! trigeminal! sinir!
aktivasyonuna! neden! olabileceği! ve! baş! ağrısını! tetikleyebileceği! in)vivo! olarak!
farelerde! gösterilmiştir! [18].! Benzer! bir! mekanizma! insanlarda! da!
depolarizasyonun! yerel! veya! yaygın! olmasını! etkileyerek! baş! ağrısının!
oluşumunda!rol!oynuyor!olabilir![152].!
!

!
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!

Şekil# 2.15.! Beyinde! glukoz,! glikojen! ve! laktat! metabolizması! ile! ilgili! temel!
yolların! şematik! gösterimi.! Glikojen! sadece! astrositlerde! bulunmaktadır.! Kan!
dolaşımından! gelen! glukoz! artmış! sinaptik! aktivite! için! yeterli! enerji!
sağlayamadığı! durumlarda! glikojen! fosforilaz! (GFaz)! glikojeni! glukoza!
çevirerek!enerji!sağlamaktadır.!Glikojenden!sağlanan!bu!enerji!yoğun!sinaptik!
aktivitede!sinaptik!aralıktaki!glutamat!ve!K+!geri!alımınında!kullanılmaktadır.!
Adrenerjik! bir! uyarı! sonrası! öncelikle! GFaz! aracılığı! ile! glikojen! yıkımı,! uzun!
dönemde! ise! glikojen! sentaz! (GS)! aracılığı! ile! glikojen! yapımı!
indüklenmektedir.!GS!aktivitesinin!artırılmasında!GHP!gibi!proteinlerin!görev!
aldığı! translasyonal! değişiklikler! gerekmektedir.! İnsülin,! nöradrenalin! (NA)!
geri! alınımını! inhibe! ederek! NA! etkisini! artırır.! Hücre! dışı! glukoz! derişimi! de!
glikojen!miktarını!belirlemektedir.!Plazma!glukoz!derişimi!hekzokinaz!enzimin!
Km’sine! yakın! bir! değere! düştüğünde,! glukoz! taşınması! glukoz! metabolizması!
için! hız! kısıtlayıcı! basamak! olur! ve! glikojen! hızlı! bir! şekilde! yıkılmaya!
başlamaktadır.! Glukoz! beyin! dokusuna! endotel! ve! astrositlerde! bulunan!
GLUT1! ve! nöronlarda! bulunan! GLUT3! aracılığı! ile! taşınmaktadır.! MKT1! ve! 4!
astrosit! üzerinde,! MKT2! ise! nöron! üzerinde! bulunanmaktadır! ve! ! laktat!
taşınmasında!görev!almaktadır.!
!
!

!
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3.#GEREÇ#VE#YÖNTEM#
3.1.#Cerrahi#İşlemler#
3.1.1.#Hayvanların#cerrahi#için#hazırlanması#ve#cerrahi#
25@36! g! ağırlıkta! Swiss! albino! fareler! (n=140)! normal! diurnal!
ışıklandırma!koşullarında!(12!saat!karanlık,!12!saat!aydınlık)!tutulmuş!ve!deney!
öncesinde!ad)libitum)olarak!beslenmişlerdir.!Hayvanların!barındırılması,!bakımı!
ve! deneysel! işlemlerin! uygulanması! Hacettepe! Üniversitesi! Deney! Hayvanları!
Etik! Kurulu! tarafından! 2009/38@2! tarih! ve! numara! ile! onaylanan! şekilde!
gerçekleştirilmiştir.!!
!
Hayvanlara! deney! uzunluğu! ve! cerrahi! işlemler! göz! önünde!
bulundurularak!üretan!(ip,!1.25!g/kg)/ksilazin!(ip,!10!mg/kg)!veya!izofluran!(1@
2%)/üretan! (ilk! doz:! ip.! 0.75! g/kg,! 30! dakika! sonra! ikinci! doz:! 0.5! g/kg)!
anestezisi! verilmiştir.! Anestezi! altındaki! hayvanlara! 2! L/dakika! oksijen!
sağlanmıştır.!Rektal!yolla!ölçülen!vücut!sıcaklığı!homeotermik!bir!battaniye!ile!
37.0±0.1oC’de!tutulmuştur.!Fizyolojik!değişkenlerden!doku!oksijen!doygunluğu!
ve!nabız!hızı!deney!süresince!kayıt!edilmiştir.!
!
Anestezi! indüksiyonu! sonrası,! derin! anestezinin! sağlanıp! sağlanmadığı!
kuyruk! sıkıştırma! yanıtı! ile! kontrol! edilmiştir.! Fareler! stereotaktik! çerçeveye!
yerleştirilerek! intraserebroventriküler! (isv)! enjeksiyonların! yapılabilmesi! için!
cerrahi!matkapla!bir!delik!açılmıştır.!Bu!deliğin!koordinatları!bregmaya!göre!0.1!
mm! arkada,! 0.9! mm! yanda! olacak! şekilde! belirlenmiştir.! Ayrıca,! KYD!
indüklenecek!hemisferde!frontal!kemikte!(bregmaya!göre!1!mm!anterior,!1!mm!
lateral)! 0.5! mm! kalınlığındaki! matkap! ucu! ile! bir! delik! açılmıştır.! Bu! işlem!
sırasında!duranın!hasar!görmemesine!özen!gösterilmiştir.!!
!
Ekstrakranial! kayıtlar! için! ve! lazer! beneklenme! görüntülemesi! için!
pariyetal! kemik! 0.9! mm! kalınlığındaki! matkap! ucu! ile! inceltilmiştir.!
İntrakortikal! kayıtlar! için! pariyetal! kemikte! 0.5! mm! kalınlığındaki! matkap! ucu!
ile!2!mm!çaplı!bir!pencere!açılmıştır!ve!kenarları!dental!akrilik!ile!çevrilmiştir.!
Duranın!kurumaması!için!kayıt!öncesi!ve!esnasında!bu!pencere!37oC’deki!yapay!
beyin!omurilik!sıvısı!sürekli!nemli!tutulmuştur.!
!
!

!
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3.1.2.#İntraserebroventriküler#enjeksiyonlar#
Enjeksiyonlar! 26G! kalınlığında! bir! Hamilton! enjektörü! kullanılarak!
bregmanın! 0.1! mm! arkasında,! 0.9! mm! yanında! bir! delikten! girilerek! 3.1! mm!
derine! yapılmıştır.! DAB! enjeksiyonları! (0.25! M,! 0.75! µl;! %0.9! sodyum! klorür!
[NaCl]!içinde!çözülmüş;!Sigma,!Almanya)!ve!%0.9!NaCl!enjeksiyonları!(0.75!µl)!
kayıttan! 1! saat! önce! yapılmıştır.! Floretin! (2! M,! 1! µl;! DMSO! içinde! çözülmüş;!
Sigma,!ABD)!ve!DMSO!enjeksiyonları!(1µl)!kayıttan!30!dakika!önce!yapılmıştır.!
Enjeksiyon!öncesi!tüm!çözeltiler!37oC’ye!ısıtılmıştır.!
!
3.2.#Elektrofizyolojik#Kayıt#
Ekstrakraniyal! kayıtlarda,! doğru! akım! potansiyelleri! iki! adet!
gümüş/gümüş!klorür!(Ag@AgCl)!pellet!elektrotun!(Warner!Instruments,!E205,!1!
mm! çaplı)! inceltilmiş! kafatası! üzerine! yerleştirilmesi! yoluyla! kayıt! edilmiştir.!
Elektrot! ve! kafatası! arasına! EEG! jeli! sürülerek! elektriksel! temasın! iyi! olması!
sağlanmıştır.!!
!
İntrakortikal! kayıtlarda,! iki! adet! 0.5! M! NaCl! ile! doldurulmuş! borosilikat!
cam! elektrot! kullanılmıştır.! Cam! kapiller! tüpler! (Harvard! Apparatus,! GC150F@
10)! yatay! elektrot! çekici! (Kopf! Instruments,! ABD)! ile! çekilmiş! ve!
empedanslarının!0.5@1!MOhm!olması!için!uç!açıklıkları!5@10!µm!olacak!şekilde!
ışık!mikroskobu!altında!kırılmıştır.!Gümüş!bir!tel!(Warner!Instruments,!AG15W,!
0.375! mm! diameter)! klorlanarak! elektrotların! içine! yerleştirilmiştir.! Cam!
elektrotlar! korteksin! 400! µm! derinliğine! bir! mikromanipulatör! yardımı! ile!
(Narishige,!MMO220A)!yerleştirilmiştir.!
!
!

Toprak! elektrotu! olarak! kullanılan! Ag@AgCl! kaplı! disk! elektrot! boyun!
kaslarının! altına! yerleştirilmiştir.! Tüm! elektrotlar! veri! kayıt! sistemine!
(Powerlab!8/30,!ADInstruments)!altın!pinler!(Warner!Instruments,!WC1@10!and!
PJ1@10)! kullanılarak! bağlanmıştır.! Sinyaller! dijital! şekilde! bilgisayara!
kaydedilmiştir.!
!
Deneysel!işlemler!Şekil!3.1’de!şematik!olarak!gösterilmiştir.!

!
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!

!
Şekil# 3.1.! Deneysel! işlemlerin! şematik! gösterimleri.! A)! Ekstrakranial! kayıtlar! ve!
lazer! beneklenme! kaydı! için! sağ! parietal! kemik! inceltilmiştir.! Gri! ile! gösterilen!
daireler!elektrotları!temsil!etmektedir.!Yeşil!daire!enjeksiyon!bölgesini,!beyaz!daire!
pamuğun!yerleşimini!göstermektedir.!B)!İntrakortikal!kayıtlar!için!parietal!bölgede!
bir!pencere!açılmıştır.!Gri!ile!gösterilen!daireler!elektrotları!temsil!etmektedir.!Yeşil!
daire! enjeksiyon! bölgesini,! beyaz! daire! pamuğun! yerleşimini! göstermektedir.!
Pencere!enjeksiyon!sonrasında!enjeksiyon!deliği!kapatılacak!şekilde!dental!akrilik!
ile!çevrilmiştir.!
#
3.3.#Glukoz#ve#Laktat#Uygulaması#
Pariyetal! korteks! üzerinde! 2! mm! çaplı! bir! pencere! açılmış! ve! bu!
pencerenin!kenarları!dental!akrilik!ile!çevrilmiştir.!İntrakortikal!cam!elektrotların!
yerleştirilmesinden!sonra!10!µl!D@glukoz!(0.5!M;!Sigma,!Fransa),!L@glukoz!(0.5!M;!
Sigma,! İngiltere),! L@laktat! (0.5! M;! Sigma,! İsviçre)! veya! D@laktat! (0.5! M;! Sigma,!
İsviçre)! çözeltilerinin! birinden! 10! µl! havuz! içine! damlatılmıştır! ve! 10! dakika!
sonra!kayda!başlanmıştır.!Tüm!kayıt!süresince!çözelti!orada!bırakılmıştır.!
!

3.4.#Uzatılmış#Uyanıklık#
Fareler!tersine!çevrilmiş!12!saat!aydınlık@karanlık!döngüsünde!en!az!bir!
hafta!barındırılmışlardır.!Deney!gününde,!aydınlık!döngüsü!başlama!zamanında,!
fareler! 6! saat! daha! uyanık! tutulmak! üzere! her! kafeste! bir! fare! olacak! şekilde!
şeffaf!pleksiglas!kafeslere!alınmıştır.!Farelerin!dikkatini!çekmek!için!kokusuz!ve!
kolay!temizlenebilen!cisimler!kullanılmıştır!(plastik!kapak,!yapı!oyuncakları…).!

!
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Farelerin! yuva! yapma! ile! vakit! geçirmesi! için! kağıt! da! kullanılabilir.! Uzatılmış!
uyanıklığın! son! saatlerinde! hayvanların! uykuya! eğilimi! artabileceği! için!
yukarıdaki!cisimler!hayvanı!uyandırmak!için!yeterli!olmayabilir.!Bu!durumlarda!
yumuşak! bir! fırça! ile! hayvana! dokunularak! uyanması! sağlanmıştır.! Uzatılmış!
uyanıklık! süresi! biter! bitmez! anestezi! verilmiş! ve! vakit! kaybetmeden! deneye!
başlanmıştır.!!
!
3.5.#KYD#Eşiğinin#Belirlenmesi#
Frontal!kemik!üzerinde!duranın!sağlam!kalmasına!dikkat!edilerek!açılan!
deliğe! artan! derişimlerde! potasyum! klorür! (KCl)! ile! ıslatılmış! pamuklar!
konulmuştur.!Kullanılan!derişimler!0.05!M,!0.075!M,!0.1!M,!0.25!M!şeklindedir.!
Her!pamuk!bir!sonraki!konulmadan!önce!5!dakika!dura!üzerinde!bekletilmiştir.!
Eğer!bu!süre!içinde!KYD!oluşumu!gözlenirse!ilk!dalgayı!oluşturan!derişim!eşik!
değeri!olarak!kabul!edilmiştir.!!
!

3.6.#KYD#Dalgasının#Ölçümü#
Toplam! süre,! !KYD! dalgasının! başladığı! nokta! ve! bu! nokta! ile! aynı!
potansiyel! değerine! sahip! olan! bitiş! noktası! arasında! geçen! süre! olarak!
hesaplanmış! ve! saniye! şeklinde! ifade! edilmiştir.! Maksimumun! yarısında! geçen!
süre,!genliğin!yarısı!değere!sahip!iki!nokta!arasında!geçen!süre!olarak!ölçülmüş!
ve!saniye!olarak!ifade!edilmiştir.!İletim!hızı!elektrotların!orta!hatları!arasındaki!
mesafenin!iki!elektrotta!kaydedilen!KYD!dalgasının!başlangıç!noktaları!arasında!
geçen!süreye!bölümüyle!hesaplanmıştır.!!
!

3.7.#Lazer#Beneklenme#Kaydı#ve#Analizi#
Pariyetal! korteks! üzerindeki! kafatası! cerrahi! matkap! ile! inceltilmiş! ve!
kemiğin!ışık!geçirgenliğini!artırmak!için!görüntülenecek!bölge!immersiyon!yağı!
ile! yağlanmıştır.! Görüntüleme! Dunn! tarafından! tarif! edildiği! şekilde!
gerçekleştirilmiştir! [75].! Aydınlatma! için! bir! lazer! diyot! ve! kontrol! sistemi!
kullanılmıştır! (dalga! boyu:! 785! nm,! Thorlabs).! Görüntüler,! stereo@mikroskop’a!
(Nikon! SMZ! 1000,! Nikon)! bağlı! bir! CCD! kamera! (Basler! 602F,! Basler! Vision!
Technologies,!Ahrensburg,!Germany)!ve!Dunn!tarafından!geliştirilmiş!bir!yazılım!
aracılığı!ile!alınmış!ve!bilgisayara!kaydedilmiştir!(Şekil!3.2).!

!
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!
Şekil# 3.2.! Lazer! beneklenme! kontrast! görüntüleme! sisteminin! şematik!
gösterimi.! Bir! lazer! diyot! ile! aydınlatılan! kafatasından! mikroskop! ve! CCD!
kamera! aracılığı! ile! alınan! görüntüler! bilgisayara! aktarılır.! Burada! kayıt! edilen!
veriler!deney!bitiminde!analiz!edilir.!
!

Göreceli! kortikal! kan! akımı! değişikliklerinin! değerlendirilmesi! için,! analiz!
bölgesi!içinde!kortikal!damarların!bulunmamasına!dikkat!edilmiştir.!Görüntüler!
ortalama! kan! akım! hızına! ters! doğrusal! ilişkili! olan! bir! görüntü! seti!
oluşturulacak! şekilde! dönüştürülüp! zamana! karşı! değerlendirilip! grafikle! ifade!
edilmiştir.! Görüntü! analizinde! ImageJ! yazılımı! (versiyon! 10.2,! NIH)!
kullanılmıştır.!
!

3.8.#Bıyık#uyarılması#
Deneyden!bir!gün!önce!hayvanlara,!daha!önce!isv!enjeksiyon!için!belirtilen!
koordinatlarda!(bregmaya!göre!0.1!mm!posterior,!0.9!mm!lateral,!3.1!mm!derin),!
kanül! takılmıştır.! Kan! akımı! ölçümlerinde! kullanılmak! üzere! kanülün! karşı!
tarafındaki!hemisferde!somatosensöriyel!kortekse!karşılık!gelen!pariyetal!kemik!
bölgesi! (bregmaya! göre! 0@1! mm! posterior,! 3@4! mm! lateral)! inceltilmiş! ve!
kurumaması! için! immersiyon! yağı! ile! kaplanmıştır.! Ayrıca! bu! bölgenin! 1@2! mm!
arkasında!1!mm!çapında!bir!alan!ekstrakraniyal!elektrot!kaydı!için!inceltilmiş!ve!

!
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immersiyon!yağı!ile!kaplanmıştır.!Kanül!toplam!uzunluğu!1!cm!ve!alt!ucuna!2!mm!
uzaklıkta! bir! stoper! olacak! şekilde! polietilen! tüpten! hazırlanmıştır.! Ksilazin! (10!
mg/kg)/üretan! (1.2! g/kg)! anestezisini! ve! stereotaktik! çerçeveye! yerleştirme!
sonrasında,! bıyıklar! 5! mm! uzunluğunda! bırakılmak! üzere! bir! makas! yardımı! ile!
bilateral! olarak! kesilmiştir.! DAB! enjeksiyonundan! (0.25! M,! 0.75! µl;! %0.9! NaCl!
içinde!çözülmüş;!Sigma,!Almanya)!45!dakika!sonra!bıyık!uyarısına!başlanmıştır.!
Bu!süre!içinde!daha!önceden!inceltilmiş!pariyetal!kemik!bölgeleri!üzerindeki!yağ!
temizlenmiş! ve! buralara! lazer! Doppler! probu! (ADIstruments,! ABD)! ve! Ag@AgCl!
pellet! elektrot! (Warner! Instruments,! E205)! yerleştirilmiştir! ve! boyun! kasları!
arasına! toprak! elektrotu! konmuştur.! Lazer! Doppler! ve! elektrot! veri! kazanım!
sistemine! bağlanmış! ve! deney! boyunca! kayıt! yapılmıştır.! Bıyık! uyarısı! bir!
pamuklu! çubuk! aracılığı! ile! dikey! olarak! kanül! tarafındaki! bıyıklara! 2@4! Hz!
hızında! dokunularak! yapılmıştır.! Uyarı! yapılırken! lazer! Doppler! ile! ölçülen! kan!
akım! artışının! uyarı! öncesi! değerlerin! %110@%130’u! arasında! olmasına! dikkat!
edilmiştir.! 10! dakikalık! bıyık! uyarısı! sonrası! kanülden! propidiyum! iyodür! (PI;!
Molecular! Probes,! ABD! )! enjeksiyonu! (0.5! µl! distile! su,! 0.5! µl! PI)! yapılmıştır.!
Enjeksiyon! sonrasında,! bıyık! uyarısına! 10! dakika! daha! devam! edildikten! sonra!
kardiyak! perfüzyon! (1:250! heparin:%0.9! NaCl! ardından! %4! paraformaldehit)!
yapılmıştır.!Çıkarılan!beyin!bir!gün!+4oC’de!%4!paraformaldehitte!bekletildikten!
sonra! iki! gün! +4oC’de! %30! sükrozda! (çözücü:PBS)! bekletilmiştir.! Beyin! daha!
sonra!kriyostatta!@24! !ve!@18oC!arasında!20!µm!kalınlıkta!kesilmiş!ve!poli@L@lizinli!
lamlara! alınmıştır.! Kesitler,! üzerine! Hoescht! (33258;! Invitrogen,! ABD)! çözeltisi!
(1:1000,!çözücü!%50!gliserin,!%50!PBS)!damlatıldıktan!sonra!lamel!ile!kapatılıp!
floresan! mikroskopta! değerlendirilmiştir.! Kontrol! hayvanlarında! bıyık! uyarısı!
dışındaki!tüm!cerrahi!işlemler!ve!enjeksiyonlar!aynı!protokolle!yapılıp!çıkarılan!
beyinler!yukarıda!belirtildiği!gibi!takip!edilmiştir.!
!
3.9.#İstatistiksel#Analiz#
KYD! dalgasının! elektrofizyolojik! özellikleri! ile! ilgili! veriler! ortalama! ve!
standart! hata! olarak! belirtilmiştir! (ortalama±sh).! Çoklu! gruplarda! analiz! önce!
Kruskal@Wallis!testi,!sonra!Mann@Whitney!U@testi!uygulanmıştır.!0.05'ten!küçük!
p!değerleri!istatistiksel!olarak!anlamlı!kabul!edilmiştir.#

!

!
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4.#BULGULAR#
4.1.#Eşik#Değişiklikleri#
Yapılan! deneylerde! glikojen! ve! glukoz! metabolizması! ile! ilgili!
değişikliklerin!KYD!oluşum!eşiğini!nasıl!etkilediği!araştırılmıştır.!!
!

4.1.1.#Glikojen#fosforilaz#inhibisyonunun#KYD#oluşum#eşiğine#etkisi#
İlk! grup! eşik! deneylerinde! isv! DAB! (glikojen! fosforilaz! inhibitörü)!
enjeksiyonundan!bir!saat!sonra,!artan!derişimlerde!KCl!ile!KYD!indüklenmiştir.!
Deney!sonuçları!Şekil!4.1’de!gösterilmiştir.!DAB!enjekte!edilen!hayvanlarda!KYD!
oluşum!eşiği!DAB’ın!çözücüsü!olan!%0.9!NaCl!enjekte!edilmiş!hayvanlarla!(DAB!
kontrol!grubu)!karşılaştırıldığında!anlamlı!şekilde!düşük!bulunmuştur.!

#
#
#
#
#
#
#
Eşik#Değeri#(M)#

#

!

#

#

#

Kontrol#

DAB#

#

#

Şekil# 4.1.# DAB! Enjeksiyonu! Sonrası! KYD! Oluşum! Eşiği.# DAB’ın! isv!
enjeksiyonundan!sonra!ölçülen!KYD!indüksiyon!eşikleri!kontrol!grubuna!(isv!
%0.9!NaCl!enjeksiyonu)!göre!istatistiksel!olarak!anlamlı!bir!fark!göstermiştir.!
(Tüm! gruplar! için! n=6,! siyah! çizgi=ortanca,! kırmızı! çemberler=bireysel!
değerler,!*=p<0.05,!Mann!Whitney@U,!exact!sig.)!
!
Daha!sonraki!deneylerde!isv!DAB!enjeksiyonundan!bir!saat!sonra,!açılan!
kafatası! altında! kalan! dura! üzerine! (süperfüzyon)! hücrelerin! enerji! substratı!
olarak!kullanabileceği!metabolitler!konulmuştur.!Bu!deneylerde!0.5!M!D@glukoz!
ve! 0.5! M! L@laktatın! etkisi! incelenmiştir.! Hem! D@glukoz! hem! de! L@laktat,! DAB!
enjeksiyonu! sonrası! düşen! KYD! oluşum! eşiğini! kontrol! grubuna! benzer!
değerlere! yükseltmiştir! (Şekil! 4.2).! Bu! düzeltici! etki! aynı! derişimdeki! L@glukoz!
ve!D@laktat!ile!gözlenmemiştir!(Şekil!4.2).!
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Eşik#Değeri#(M)#

!

#
#

!

Kontrol!

DAB!

DAB+D@glu!

DAB+L@lak!

DAB+L@glu!

DAB+D@lak!

#
Şekil# 4.2.# # DAB! Enjeksiyonu! ve! Süperfüzyon! Sonrası! KYD! Oluşum! Eşiği.!
DAB! enjeksiyonu! sonucunda! düşen! KYD! indüksiyon! eşiği! 0.5! M! D@glukoz!
veya!0.5!M!L@laktat!süperfüzyonu!sonrası!normal!değerlere!geri!dönmüştür.!
Bu!metabolitlerin!aktif!olmayan!izomerlerinin!süperfüzyonu!ise!anlamlı!bir!
fark! yaratmamıştır.! (Tüm! gruplar! için! n=6,! siyah! çizgi=ortanca,! kırmızı!
çemberler=bireysel!değerler,!*=p<0.05,!Mann!Whitney@U,!exact!sig.)!
!
Şekil!

4.2’de!

gösterilen!

sonuçların!

D@glukoz!

veya!

L@laktatın!

ozmolaritesine!bağlı!etkiler!olup!olmadığını!araştırmak!için!0.5!M!L@glukoz!ve!D@
laktat! ile! süperfüzyon! yapılmış! hayvanlarda! KYD! oluşum! eşiği! ölçülmüştür.! Bu!
gruplarda! ölçülen! eşik! değerlerinde! kontrol! grubuna! göre! anlamlı! fark!
görülmemiştir!(Şekil!4.3).!!
!

#
#
#
#
#
Eşik#Değeri#(M)#

!

#

#

Kontrol!

D@Glu!

L@lak!

#

Şekil# 4.3.# Ozmolaritenin! Eşik! Üzerine! Etkisi.! Ozmolaritenin! eşik! üzerine!
etkisinin! olup! olmadığının! ! değerlendirilmesi! için! enjeksiyon! yapılmamış!
hayvanlarda! açılan! kranial! pencere! üzerine! yapay! beyin! omurilik! sıvısı!
(kontrol),!0.5!M!D@glukoz!veya!0.5!M!L@laktat!konulmuştur.!Kontrol!grubu!ve!
süperfüzyon! grupları! arasında! anlamlı! fark! gözlenmemiştir.! (Tüm! gruplar!
için!n=6,!siyah!çizgi=!ortanca,!kırmızı!çemberler=!bireysel!değerler)#
!

!
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4.1.2.#Uzatılmış#uyanıklığın#KYD#oluşum#eşiğine#etkisi#
İkinci! grup! eşik! deneylerinde! altı! saat! uzatılmış! uyanıklığa! maruz!
bırakılmış!

hayvanlarda!

ölçülen!

KYD!

eşiği!

kontrol!

hayvanlarla!

karşılaştırıldığında!anlamlı!şekilde!düşük!bulunmuştur!(Şekil!4.4).!
!
!

#

#

#
#
Eşik#Değeri#(M)#

#
#

#

#

#

#

Kontrol!

Uzatılmış!
uyanıklık!

#
#

#

Şekil# 4.4.# Uzatılmış! Uyanıklık! Sonrası! KYD! Oluşum! Eşiği.! Uzatılmış!
uyanıklık! (6! saat)! KYD! oluşma! eşiğini! anlamlı! şekilde! düşür@mektedir.!
(Tüm! gruplar! için! n=6,! siyah! çizgi=ortanca,! kırmızı! çemberler=! bireysel!
değerler,!*=p<0.05,!Mann!Whitney@U,!exact!sig.)!
!
!

Daha! sonraki! deneylerde! uzatılmış! uyanıklığa! maruz! bırakılmış!
hayvanlarda,!açılan!kafatası!altında!kalan!dura!üzerine!süperfüzyon!yöntemi!ile!
0.5!M!D@glukoz!veya!0.5!M!L@laktat!konulmuştur.!Hem!D@glukoz!hem!de!L@laktat,!
uzatılmış! uyanıklık! ile! düşen! KYD! oluşum! eşiğini! kontrol! grubuna! benzer!
değerlere!yükseltmiştir!(Şekil!4.5).!
!
!

Uzatılmış!uyanıklık!sonrası!düşen!KYD!eşiği!ayrıca!fizyolojik!yöntemlerle!
de! düzeltilmeye! çalışılmıştır.! Üç! saat! uyku! sonrası! KYD! oluşum! eşikleri!
ölçüldüğünde!kısmi!düzelme!gözlenmiştir!(Şekil!4.5).!
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Eşik#Değeri#(M)#

!

#

#

Kontrol!

Uzatılmış!
uyanıklık!

Uzatılmış!
uyanıklık!
+3!saat!
uyku!

Uzatılmış!
uyanıklık!
+D@glu!

Uzatılmış!
uyanıklık!
+L@lak!

#

#

Şekil# 4.5.# # Uzatılmış! Uyanıklık! Sonrası! KYD! Eşiğinin! Düzeltilmesi.# Uyku!
deprivasyonu! sonucunda! düşen! KYD! indüksiyon! eşiği,! 3! saat! uyku;! 0.5! M! D@
glukoz! veya! 0.5! M! L@laktat! süperfüzyonları! ile! geri! çevrilmeye! çalışılmıştır.!
Değerlerin! hemen! üstündeki! ifadeler! kontrol! grubu! ile! karşılaştırmalarının!
sonuçlarını!göstermektedir.!Çizgiler!üzerindeki!ifadeler!çizgilerin!iki!ucundaki!
grupların! karşılaştırılmasının! sonuçlarını! göstermektedir.! (Tüm! gruplar! için!
n=6,! siyah! çizgi=ortanca,! kırmızı! çemberler=bireysel! değerler,! *=p<0.05,!
NS=p≥0.05,!Mann!Whitney@U,!exact!sig.).!
#

4.1.3.#GLUT1#inhibisyonunun#KYD#oluşum#eşiğine#etkisi#
Üçüncü! grup! eşik! deneylerinde! isv! floretin! enjekte! edilmiş! hayvanlarda!
ölçülen! KYD! eşiği,! isv! DMSO! enjekte! edilmiş! hayvanlarla! (kontrol! grubu)!

#

#

#

#
#
Eşik#Değeri#(M)#

karşılaştırıldığında!anlamlı!şekilde!düşük!bulunmuştur!(Şekil!4.6).!

#

#

#

#

#

#

Kontrol!

!!!Floretin!

#

#

Şekil# 4.6.# Floretin! Enjeksiyonu! Sonrası! KYD! Oluşum! Eşiği.! Floretinin! isv!
enjeksiyonundan!sonra!ölçülen!KYD!indüksiyon!eşikleri!kontrol!grubuna!!(isv!
DMSO!enjeksiyonu)!göre!istatistiksel!olarak!anlamlı!bir!fark!göstermiştir.!(Tüm!
gruplar! için! n=6,! siyah! çizgi=ortanca,! kırmızı! çemberler=bireysel! değerler,!
*=p<0.05,!Mann!Whitney@U,!exact!sig.)!

!
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4.2.#Elektrofizyolojik#Kayıtlardaki#Değişiklikler#
Ön!deneylerde!(Karataş!ve!ark.)!DAB’ın!ve!uzatılmış!uyanıklığın!KYD’nin!
elektrofizyolojik!özelliklerine!etkisi!incelenmiştir.!Bu!deneylerde!ekstrakraniyal!
ve!intrakortikal!kayıt!yöntemleri!ile!KYD!kaydı!yapılmış!ve!gruplar!birbirleri!ile!
karşılaştırılmıştır.!Şekil!4.7’te!gruplara!ait!örnek!KYD!dalgaları,!Tablo!4.1’de!ise!
bu!dalgalara!ait!elektrofizyolojik!ölçümler!gösterilmiştir.!
!

!
Kontrol!

DAB!

Uzatılmış!Uyanıklık!

Kontrol!

DAB!

Şekil#4.7.!Deney!gruplarına!ait!örnek!KYD!dalgaları.!
!
!

!

Uzatılmış!
Uyanıklık!

%0.9!NaCl!

DAB!

(Kafatası)!

(Kafatası)!

(İntrakortikal)!

(İntrakortikal)!

27±9!

45±10*!

22±6!

55±7*!

48±3*!

Toplam!süre!(s)!

104±23!

156±26*!

81±6!

172±19*!

182±19*!

Yayılma!hızı!(mm/dak)!

3.9±1.0!

4.2±0.7!

4.1±0.3!

4.0±0.3!

4.4±0.3!

7±1!

8±2!

9±2!

9±1!

8±2!

Maksimumun!
yarısındaki!süre!(s)!

Saatteki!KYD!sayısı!

%0.9!NaCl!

DAB!

(Kafatası)!

#
Tablo# 4.1.! Deney! gruplarına! ait! elektrofizyolojik! kayıt! verileri.! Her! grup! için!
N=6!fare.!Değerler!ortalama!±!standart!hata!olarak!belirtilmiştir.!*p!<!0.05!!
!
DAB! enjeksiyonu! sonrası! hem! ekstrakraniyal,! hem! intrakortikal!
kayıtlarda! KYD! toplam! süresi! ve! genliğin! yarısındaki! süresi! kontrol! grubuna!
göre! anlamlı! şekilde! uzamıştır.! Uzatılmış! uyanıklık! da! KYD! toplam! süresi! ve!
genliğin! yarısındaki! süresini! kontrol! grubu! ile! karşılaştırıldığında! anlamlı!
şekilde! uzatmıştır.! KYD! yayılma! hızı! ve! frekansında! gruplar! arasında! anlamlı!
fark!saptanmamıştır.!

!
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4.3.#Kortikal#Kan#Akımı#Bulguları#
LBKG! sistemi! herhangi! bir! anda! alınan! görüntüyü! daha! önceden!
belirlenmiş! bazal! görüntü! ile! karşılaştırarak! anlık! kan! akımı! değerleri! ile! ilgili!
bilgi! elde! edilmesini! sağlar.! KYD’de! gözlenen! kan! akımı! değişikliklerine! ait! bir!
örnek!Şekil!4.8’de!gösterilmiştir.!DAB!enjeksiyonu!yapılmış!grupta!LBKG!sistemi!
ile!ölçülen!göreceli!kan!akımı!değişiklikleri!kontrol!grubu!ile!karşılaştırıldığında!
ilk! KYD’den! sonra! gelen! KYD’lerde! hiperemi! süresi! anlamlı! ölçüde! uzamış!
bulunmuştur!(Şekil!4.9,!Tablo!4.2).!

!
Şekil# 4.8.! KYD’ye! Eşlik! Eden! Kan! Akımı! Değişiklikleri.! KYD! sırasında! alınan!
görüntüler! bazal! kan! akımı! değerlerine! bölünmüş! ve! renklendirilmiştir.!
Kırmızı!tonları!kan!akımında!artış,!mavi!tonları!kan!akımında!azalış!olduğunu!
belirtmektedir.!Yukarıda!sağdan!sola!yayılan!hiperemi!dikkat!çekmektedir.!
#

#
Kontrol

Süre (s)

Kortikal!kan!akımındaki!
göreceli!değişiklik#

Kortikal!kan!akımındaki!
göreceli!değişiklik!

!

#

#
DAB

Süre (s)

Şekil#4.9.#Kontrol!ve!DAB!Gruplarından!Kaydedilen!LKBG!Analizi!Örnekleri.!
#

!
Kontrol!
DAB!
Hiperemi!süresi!(s)!
138±3.4!
261±25.4*!
Tablo# 4.2.# DAB,! KYD’ye! Eşlik! Eden! Hiperemi! Süresini! Uzatmaktadır.! Göreceli!
hiperemi!süresi!isv!DAB!enjeksiyonu!sonrası!kontrol!gruba!göre!anlamlı!şekilde!
uzamıştır.!(Her!grup!için!n=6,!Değerler:!ortalama±standart!hata,!*=p<0.05).!

!
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4.4.#Bıyık#Uyarılması#ve#Propidyum#İyodür#Tutulumunun#Değerlendirilmesi#
Glikojen! döngüsünün! bozulmasının! Pan1! kanalları! üzerine! etkisinin!
araştırılması! için! DAB! verilen! hayvanlarda,! yoğun! sinaptik! uyarılmaya! (uzun!
süreli! bıyık! uyarılması)! cevap! değerlendirilmiştir.! Glikojenden! yeterli! enerjiyi!
sağlayamayan!astrositlerde,!sinaptik!aralıktaki!iyon!dengesinin!bozularak!Pan1!
kanallarının!açılmasına!neden!olabileceği!düşünülmüştür.!DAB!enjekte!edilen!ve!
bıyık! uyarılması! yapılan! hayvanlar! (n=2),! sadece! DAB! enjeksiyonu! hayvanlar!
(n=2),! %0.9! NaCl! enjeksiyonu! ve! bıyık! uyarılması! yapılan! hayvanlar! (n=2)! ve!
%0.9!NaCl!enjeksiyonu!yapılan!hayvanlar!(n=2)!ile!karşılaştırılmıştır.!Beyinden!
çeşitli!seviyelerde!alınan!kesitlerde!Pan1!aktivasyonunun!bir!göstergesi!olan!PI!
tutulumu! incelenmiştir.! Bıyık! uyarılması! yapılan! hayvanlarda! uyarının! karşı!
tarafında! somatosensöriyel! ve! motor! kortekste! ve! enjeksiyon! bölgesi!
etrafındaki! kortekste! tutulum! gözlenmiştir.! DAB! enjeksiyonu! hayvanlarında!
sadece!enjeksiyon!bölgesi!etrafındaki!kortekste!PI!tutulumu!görülmüştür.!Bu!iki!
grup! hayvanda! subkortikal! yapılarda! (talamus,! hipotalamus,! dentat! girus,!
hipokampusta! CA1! ve! CA3,! akuaduktus! çevresindeki! gri! cevher...)! bilateral!
tutulum!görülmesine!rağmen,!bıyık!uyarılması!yapılan!hayvanlarda!PI!pozitifliği!
üç! bağımsız! araştırıcı! tarafından! semikantitatif! olarak! floresans! intensitesine!
göre!değerlendirilip!!!kontrollere!göre!daha!belirgin!olarak!saptanmıştır.!Sadece!
bıyık! uyarılması! yapılan! hayvanlarda! enjeksiyon! bölgesi! etrafında! ve!
subkortikal!yapılarda!PI!tutulumu!gözlenmiştir.!%0.9!NaCl!enjeksiyonu!yapılan!
hayvanlarda!sadece!enjeksiyon!bölgesi!etrafında!PI!tutulumu!gözlenmiştir.!
!
Şekil!4.10’da!PI!tutulumu!gözlenen!korteks!ve!talamusa!örnek!birer!alan!
gösterilmiştir.! Kesitlerden! elde! edilen! veriler! stereotaktik! atlas! kullanılarak!
haritalanmıştır.! Şekil! 4.11’de! tüm! gruplarda! bir! kesit! bölgesinde! PI! tutulumu!
haritalanarak!gösterilmiştir.!Şekil!4.12’de!DAB!enjeksiyonu!ve!bıyık!uyarılması!
yapılan! hayvanlarda! PI! tutulumu! gözlenen! bölgeler! bu! haritalar! üzerinde!
işaretlenerek!gösterilmiştir.!
!
!
!
!

!
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Korteks!

Talamus!

!

!

Şekil# 4.10.!PI!tutulumuna!ait!örnek!görüntüler.!Yoğun!bıyık!uyarılması!yapılan!
DAB!verilmiş!hayvanda!kortekse!ve!talamusa!ait!örnek!görüntüler.!Bu!kesitlerde!
hücre! içine! PI! giren! nöronların! parlak! kırmızı! floresans! verdiği! dikkat!
çekmektedir.!Ölçek!20!µm.!
!

!
DAB!enjeksiyonu(+)/Bıyık!Uyarılması(+)!

!
DAB!enjeksiyonu(+)/Bıyık!Uyarılması(@)!

!
!
%0.9!NaCl!enjeksiyonu(+)/Bıyık!Uyarılması(+)! %0.9!NaCl!enjeksiyonu(+)/Bıyık!Uyarılması(@)!
Şekil# 4.12.# Tüm! Deney! Grupları! için! PI! Tutulumunun! Haritalanması.# Kırmızı!
daireler! PI! pozitifliği! olan! hücreleri,! mavi! ok! enjeksiyon! (kanül)! trasesini!
belirtmektedir.!!

!
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!

!
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5.#Tartışma#
Bu! çalışmada! elde! edilen! bulgular! glikojen! döngüsünün! uzatılmış!
uyanıklık!ve!DAB!enjeksiyonu!ile!bozulmasının!yanı!sıra!floretin!ile!GLUT1’in!
inhibe!edilerek!endotelden!astrositlere!geçen!glukoz!miktarının!azaltılmasının!
KYD! oluşum! eşiğini! düşürdüğünü! göstermiştir.! DAB! ile! düşürülen! eşik!!!!!!!!!!!!!
DKglukoz!ve!LKlaktat!ile;!uzatılmış!uyanıklık!ile!düşürülen!eşik!ise!3!saat!uyku,!
DKglukoz! ve! LKlaktat! ile! geri! çevrilmiştir.! KYD! dalgalarını! özellikleri!
incelendiğinde! depolarizasyon! süresinin! ! DAB! ve! uzatılmış! uyanıklık!
durumlarında! arttığı! gözlenmiştir.! DAB! enjekte! edilen! hayvanlarda! KYD’ye!
eşlik!eden!kan!akımı!değişikliklerinin!de!kontrol!grubuyla!karşılaştırıldığında!
daha! uzun! süreli! olduğu! saptanmıştır.! Ayrıca,! DAB! enjeksiyonu! ile! glikojen!
kullanımı!bozulan!farelerde!uzun!süreli!bıyık!uyarılması!ile!somatosensöriyel!
kortekste!sinaptik!aktivite!artırıldığında!bu!bölgede!Pan1!kanallarının!açıldığı!
gösterilmiştir.!
#
5.1.#Eşik#Deneylerinde#Kullanılan#Yöntemin#Geliştirilmesi#
Eşik! belirlenmesi! için! yapılan! deneylerde! KCl! ile! indüksiyon! yöntemi!
seçilmiştir.! Bu! yöntem! ile! kontrol! grubundaki! hayvanlarda! tekrarlanabilir!
şekilde! 0.15! M! KCl! eşik! dozu! olarak! belirlenmiştir.! Elektriksel! uyarı! ile!
oluşturulan! KYD! eşik! değerleri! arasında! değişkenliğin! fazla! olduğu!
bilinmektedir! [153,! 154].! Bu! çalışmanın! ön! deneyleri! de! benzer! sonuçlar!
doğurduğu! için! artan! derişimlerde! KCl! ile! uyarılma! yöntemi! kullanılarak!
hayvanlar!arası!değişkenlik!azaltılmıştır.!
!
KCl!uygulaması!için!frontal!kemikte!açılan!deliğin!yer!ve!büyüklüğünün!
her! hayvanda! aynı! olmasına! dikkat! edilmiştir.! Delik! altında! bulunan! duranın!
hiçbir! zarar! görmemesine! özen! gösterilmiştir.! Durada! hasar,! kanama,!
inflamasyon!bulguları!varlığında!eşik!ölçülmeden!deneye!son!verilmiştir.!KYD!
oluşum! eşiğinin! belirlenmesi! için! kullanılan! çeşitli! derişimlerdeki! KCl!
çözeltileri! kullanılmadan! önce! 37oC’ye! ısıtılmıştır.! Deneyde! kullanılan!
pamuklar! 0.25! cm! çapında! hazırlanmış! ve! ısıtılmış! KCl! ile! ıslatıldıktan! sonra!
dura! ile! teması! tam! olacak! şekilde! yerleştirilmiştir.! Elektrotlara! olası! bir!

!
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çözelti! temasının! engellenmesi! için! frontal! ve! pariyetal! kemikler! arasında!
dental! akrilik! ile! 2K3! mm! yüksekliğinde! bir! duvar! yapılmıştır.! KYD! frekansı!
36.5oC’nin! altında! azalacağı! ve! 35oC’nin! altında! KYD! oluşturulamayacağından!
hayvanın!deney!boyunca!sıcaklığının!37oC’de!tutulmasına!özen!gösterilmiştir.!
Bu! nedenle! hayvan! genel! anestezi! altına! alınır! alınmaz! homeotermik! bir!
battaniye!ile!vücut!sıcaklığı!monitörize!edilerek!sabit!tutulmuştur.!!
#
5.2.#Uzatılmış#Uyanıklığın#KYD#Eşiği#Üzerine#Etkisi#
Farelerde! uyku! uyanıklık! fazları! 12! saatte! bir! dönmektedir.! Bu!
çalışmada! uyku! deprivasyonu! yapılacak! olan! farelerin! uyanık! durumda!
kalmaları! için! deneyden! 12! saat! önce! ışıksız! ortamda! bulundurulmaları!
gerekmektedir! [16].! 12! saatlik! uyanıklık! döneminin! bitiminden! hemen! sonra!
hayvanların! altı! saat! daha! uyanık! kalması! sağlanıp! bu! hayvanlarda! KYD!
oluşum!eşiği!ölçülmüştür.!Uzatılmış!uyanıklık!grubundaki!eşik!değeri!kontrol!
grubuyla! karşılaştırıldığında! anlamlı! şekilde! düşük! bulunmuştur! (p<0.05).!
Daha! sonra! altı! saat! uyanık! bırakılan! hayvanların! üç! saat! uyumasına! izin!
verildiğinde!ya!da!bu!hayvanlara!süperfüzyon!yöntemi!ile!0.5!M!LKlaktat!veya!
0.5!M!DKglukoz!verildiğinde!eşik!değerlerinin!düzeldiği!gözlenmiştir.!
!
Bu! veriler,! uzatılmış! uyanıklık! sırasında! glikojen! sentaz! aktivitesinin!
artması! ve! göreceli! olarak! glikojen! fosforilaz! aktivitesinin! düşük! kalması!
sonucu,! glikojen! depolarının! yeteri! kadar! kullanılamaması! ile! uyumludur.! Bu!
hipotez! ayrıca! yukarıda! belirtilen! yöntemlerden! (üç! saat! uyku,! LKlaktat,! DK
glukoz)! sonra! eşiğin! düzelmesini! de! açıklamaktadır.! Üç! saatlik! uyku!
sonrasında! GS! aktivitesi! normal! seviyesine! yaklaşmaktadır! [16].! Beyin!
dokusunda! hiperozmolar! LKlaktat! ve! DKglukozun! süperfüzyonu! ile! sağlanan!
suprafizyolojik! miktarları! glikojen! kullanımının! ideal! olmadığı! durumlarda!
enerji! açığını! kapatmak! için! kullanılabilirler.! Bu! müdahaleler! ile! astrositin!
sinaptik! aktivite! üzerindeki! düzenleyici! etkisi! normale! yaklaştırılabilmekte!
veya!tamamen!normale!döndürülebilmektedir.!
!
!

!
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5.3.#Glikojen#Fosforilaz#İnhibisyonunun#KYD#Eşiği#Üzerine#Etkisi#
Astrositlerdeki! glikojen! depolarının! tüketilmeksizin! kullanımının!
engellenmesi!amacıyla!glikojen!fosforilaz!enziminin!potent!bir!inhibitörü!olan!
DAB!kullanılmıştır.!Uzatılmış!uyanıklıkta!GS!aktivitesi![16]!artmaktadır!ve!DAB!
ile! glikojen! fosforilaz! inhibe! edilmektedir.! Bu! iki! enzim! birbirlerine! zıt!
çalıştıkları! için! her! iki! yöntem! de! astrositlerde! glikojenin! kullanımından! çok!
depolanmasını!destekler.!DAB!kullanımında,!15!dakika,!1!saat!ve!2!saat!DAB!ile!
inkübe! edilen! hücrelerde! glikojen! miktarında! bir! değişiklik! gösterilmemiştir!
[115].! DAB! glukozK6Kfosfat! dehidrogenaz,! fosfoglukoizomeraz! ve! hekzokinaz!
üzerinde! etki! göstermeyen! [115]! özgül! bir! inhibitör! olduğu! için! de! tercih!
edilmiştir.! DAB! ile! tam! inhibisyonun! gözlenebilmesi! için! in! vitro! deneylerde!
yaklaşık! 1! saatlik! bir! inkübasyon! süresinin! gerekli! olduğu! [115]! ve! in! vivo!
deneylerde! de! DAB! enjeksiyonunun! uyarıdan! en! az! 30! dakika! önce! verildiği!
[117]! göz! önünde! bulundurulmuştur.! Bu! bilgiler! ışığında,! eşik! ölçümlerine!
DAB!enjeksiyonundan!1!saat!sonra!başlanmıştır.!

!
DAB!enjeksiyonundan!sonra!ölçülen!KYD!oluşum!eşiği!kontrol!grubu!ile!
karşılaştırıldığında! anlamlı! şekilde! düşük! bulunmuştur! (p<0.05).! DAB!
enjeksiyonu!sonrası!LKlaktat!veya!DKglukoz!süperfüzyonu!yapılan!hayvanlarda!
ölçülen! eşik! değerlerinin! düzeldiği! gözlenmiştir.! Bu! veriler! glikojen! fosforilaz!
aktivitesinin! azaltılması! sonucu,! glikojen! depolarının! yeteri! kadar!
kullanılamaması! ile! uyumludur! ve! suprafizyolojik! LKlaktat! ve! DKglukoz! doku!
konsantrasyonlarının!

bu!

durumda!

enerji!

açığını!

kapatabildiğini!

göstermektedir.!Bu!müdahaleler!ile!astrositin!sinaptik!aktivitedeki!düzenleyici!
etkisi!

normale!

yaklaştırılabilmekte!

veya!

tamamen!

normale!

döndürülebilmektedir.!

!
Süperfüzyon!deneylerinde!LKlaktat!veya!DKglukozun!düşen!KYD!eşiğini!
geri! çevirici! etkisinin! bu! maddelerin! metabolik! özelliklerinden! mi! yoksa!
çözeltilerinin! yüksek! ozmolaritesinden! mi! kaynaklandığını! kesinleştirmek!

!
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amacıyla! bu! bileşiklerin! biyolojik! olarak! inaktif! izomerleri! (DKlaktat! ve! LK
glukoz)! de! kullanılmıştır.! Aynı! ozmolaritedeki! DKlaktat! ve! LKglukoz! DAB! ile!
düşen!KYD!eşiğini!geri!çevirmeyi!başaramamıştır.!Bu!durum!LKlaktatın!veya!DK
glukoz’un!glikojen!döngüsünün!bozulduğu!durumlarda!enerji!substratı!olarak!
etki!gösterdiğini!destekleyen!bir!bulgudur.!

#
5.4.#GLUT1#İnhibisyonunun#KYD#Eşiği#Üzerine#Etkisi#
GLUT1!eksikliği!olan!hastaların!bazılarında!auralı!migren!görülmesi!ve!
bu! vakalarda! atakların! bazen! hemiplejik! özellikte! olması! [155K159]! GLUT1!
inhibisyonu! ile! astrositlere! glukoz! sağlanmasının! bozulmasının! KYD!
oluşumunda! rolü! olabileceğini! düşündürmektedir.! GLUT1’in! floretin! ve!
SGLT’nin!florizin!ile!inhibe!edilmesinin!in!vitro!ve!in!vivo!olarak!KBB’den!beyne!
glukoz! geçişini! azalttığı! gösterilmiştir! [142].! Florizinin! hipoglisemi! yapması!
nedeniyle! [143],! deneylerimizde! floretinin! kullanılmasına! karar! verilmiştir.!
Enjeksiyonların! isv! yapılması! ile! sistemik! etkilerin! olasılığı! azaltılmıştır.! İsv!
enjeksiyon,! ayrıca,! endotel! yerleşimli! GLUT1! inhibe! edilmeden! astrosit!
üzerinde!bulunan!GLUT1’in!inhisyonunu!sağlamıştır.!!İsv!floretin!enjeksiyonu!
sonrası!hayvanlarda!KYD!dalgasının!en!fazla!etkilendiği!inhibisyon!seviyesi!ön!
deneylerde! 30.! dakikada! elde! edilmiştir! ve! deney! protokolü! buna! göre!
düzenlemiştir.! Floretin! suda! çözünmemesi! nedeniyle! [160],! çözelti! DMSO! ile!
hazırlanmıştır.!
!
Floretin! enjeksiyonu! sonrası! ölçülen! eşik! değerleri,! kontrol! grubu!
(DMSO! enjeksiyonu)! ile! karşılaştırıldığında! anlamlı! derecede! düşük!
bulunmuştur.! Bu! bulgu,! endotelden! astrosite! glukoz! taşınmasının!
inhibisyonunun,! muhtemelen! glikojen! döngüsünü! etkilemesi! nedeniyle! [161],!
KYD’ye!ve!migrene!yatkınlığı!artırabileceği!hipotezini!desteklemektedir.!
!
!
!

!
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5.5.# Uzatılmış# Uyanıklığın# ve# Glikojen# Fosforilaz# İnhibisyonunun# KYD#
Dalga#Formu,#İletim#Hızı#ve#Frekansı#Üzerine#Etkisi#
Uzatılmış! uyanıklık! (altı! saat)! ve! glikojen! fosforilaz! inhibisyonu! (DAB)!
ile! ölçülen! toplam! süre! ve! genliğin! yarısındaki! süre! kontrol! grubu! ile!
karşılaştırıldığında! anlamlı! şekilde! uzun! bulunmuştur! (p<0.05).! KYD! yayılma!
hızı!ve!frekansı!gruplar!arasında!anlamlı!farklılık!göstermemektedir.!!
!
Uzatılmış!uyanıklığın!ve!glikojen!fosforilaz!inhibisyonunun!astrositlerin!
sinaptik! aralıktaki! iyon! ve! nörotransmitter! derişimini! düzenleyici!
mekanizması! üzerine! olumsuz! etkileri! yukarıda! eşik! deneyleri! tartışılırken!
açıklanmıştır.! Astrositlere! ait! bu! işlevin! bozulması! hücre! dışı! glutamat! ve! K+!
derişimlerinin! normale! döndürülebilmesini! yavaşlatır! [93].! Bu! da! KYD!
süresinin!uzamasına!yol!açabilir.!
!
KYD! yayılım! hızında! gruplar! arası! değişiklik! gözlenmemesi! KYD!
oluşumu! ve! yayılımında! iki! farklı! mekanizmanın! rol! oynadığını!
düşündürmektedir.! KYD! oluşumu! için! sinaptik! aralıkta! K+! ve/veya! glutamat!
artışının,!yayılımınında!ise!oluklu!bağlantıların!rol!oynadığı!düşünülmektedir.!
Oluklu! bağlantıların! inhibisyonunun! KYD! yayılımının! hızını! düşürdüğü!
gösterilmiştir! [162].! Uzatılmış! uyanıklık! veya! DAB! enjeksiyonunun! oluklu!
bağlantılar! üzerine! doğrudan! bir! etkisinin! olmamaması! yayılım! hızında!
değişiklik!olmamasını!açıklayabilir.!
!
5.6.#KYD’ye#Eşlik#Eden#Kan#Akımı#Değişiklikleri#
Birinci! KYD’den! (bifazik)! sonra! gelen! KYD’ler! (monofazik)! sırasında!
oluşan! kan! akımı! değişikliklerinin! süresi! ölçüldüğünde! DAB! enjekte! edilmiş!
gruptaki!göreceli!hiperemi!süresi!kontrol!grubuna!göre!anlamlı!derecede!uzun!
bulunmuştur.! Yakın! zamanda! yapılan! bir! matematiksel! modellemede! in! vivo!
deneylerde!KYD’ye!eşlik!eden!kan!akımı!cevabının!incelenmesi!amaçlanmıştır!
[163].! Bu! modelde! de! hücre! dışı! K+! derişiminin! yüksek! olma! süresi! uzadıkça!
vazodilatasyon! cevabının! uzadığı! gösterilmiştir.! Yazarlar! vazodilatasyonun!
altında! yatan! nedenin,! ! K+! derişiminin! normale! döndürülmesi! için! Na+/K+!
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ATPaz’ın! oksijen! gereksiniminin! fazla! olması! olduğunu! öne! sürmüştür.! Artan!
hücre! dışı! glutamatın! astrositler! üzerindeki! metabotropik! glutamat!
reseptörlerini! uyararak,! düşük! doku! oksijen! derişiminde! vazodilatasyona!
neden! olduğu! gösterilmiştir! [66].! Bizim! deneylerimizde! de,! DAB! enjeksiyonu!
ile,!KYD!süresinin!uzamasına!paralel!şekilde,!kan!akımı!cevabının!da!uzaması!
yukarıdaki!mekanizmalar!ile!ilişkili!olabilir.!
#
5.7.#Panneksin#Kanalları#
Bu! çalışmada,! glikojen! döngüsünün! bozulduğu! durumlarda! panneksin!
kanallarının! rolü! ile! ilgili! ön! deneyler! yapılmıştır.! Yoğun! depolarizasyon! ve!
NMDA! reseptör! aktivasyonu! Pan1! kanallarının! açılmasına! neden! olmaktadır!
[149,! 164].! KYD! sırasında! Pan1! kanallarının! aktivasyonunun! inflamasyon! ve!
ağrı!oluşumunda!ilk!basamak!olduğu!öne!sürülmüştür![18].!Uzun!süreli!bıyık!
uyarılmasının! sıçan! somatosensöriyel! korteksinde,! sinaptik! aktiviteyi!
artırarak! glikojen! yıkımını! arttırdığı! rapor! edilmiştir! [96].! Bu! nedenle! GFaz!
inhibisyonu!sonrası,!yüksek!frekansta!(2K4!Hz)!uzun!(20!dakika)!bir!uyarı!ile!
astrositlere! ait! sinaptik! düzenleme! mekanizmaların! dekompanse! olabileceği!
düşünülmüştür.!!
!
PI,! moleküler! ağırlığı! 668! Da! olan,! hücre! içi! nükleik! asitlere!
bağlandığında!kırmızı!floresans!veren!bir!boyadır.!Pan1!kanalları!açıldığında!1!
KDa’dan! küçük! moleküllerin! geçişine! izin! vermektedir.! Bu! nedenle! Pan1!
kanallarının! açıldığı! durumları! izlemek! için! PI’ya! ait! hücre! içi! floresans!
değerlendirilebilir.! Pan1! KYD,! hücre! dışı! yüksek! K+! ve! glutamat! seviyeleri,!
düşük!hücre!dışı!glukoz!seviyesi!ile!de!aktifleşmektedir![18K21].!
!
Bu! çalışmada! astrositin! sinaptik! aralıktaki! glutamat! ve! K+! derişimini!
düzenleme! mekanizmalarının! DAB! ve! yoğun! sinaptik! aktivite! ile!
dekompanzasyonunun! ekstrasinaptik! glutamat! ve! K+! seviyelerini! artırarak!
Pan1! kanallarını! aktive! edebileceği! saptanmıştır.! Sadece! DAB! verilen!
hayvanların! somatosensöriyel! korteksinde! Pan1! aktivasyonu! gözlenmezken,!
DAB!enjeksiyonu!ve!bıyık!uyarılması!yapılan!hayvanlarda!bıyık!temsil!alanına!
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denk!gelen!somatosensöriyel!ve!motor!kortekslerde!PI!pozitifliği!gözlenmiştir.!
Uzun! süreli! yüksek! frekanslı! bıyık! uyarılması! glikojen! kullanımına! ihtiyaç!
doğurmaktadır! [96];! fakat! DAB! enjeksiyonu! nedeniyle! glikojen! döngüsünün!
bozulmasının! ardından! hücrenin! ulaşabileceği! glukoz! seviyeleri! azalmaktadır!
[117].!Düşük!glukoz!seviyelerinde!Pan1!kanallarının!aktifleştiği!bilinmektedir!
[21].!Bizim!çalışmamızda,!nöronlarda!PI!tutulumunun!gözlenmesi,!yukarıdaki!
mekanizmalarla! açıklanabilmekte! ve! glikojen! döngüsünü! bozan! etmenlerin!
nasıl! baş! ağrısını! tetikleyebileceği! hakkında! ip! ucu! vermektedir.! %0.9! NaCl!
enjeksiyonu! ve! bıyık! uyarılması! yapılan! hayvanlarda! kortekste! PI! pozitifliği!
gözlenmemesi!bu!uyarının!tek!başına!kortekste!yeterince!enerji!açığına!neden!
olmadığını! düşündürmüştür.! Subkortikal! yapılarda! PI! tutulumu! olması! da,!
literatürdeki!bıyık!uyarılması!sırasında!bu!yapıların!(örneğin!talamustan!gelen!
afferent!nöronların)!da!uyarıldığı!gözlemi!ile!uyumludur![165,166].!!!
!
Enerji! açığı! olan! durumlarda,! somatosensöriyel! uyarı! ile! pan1! kanal!
aktivasyonunun! mekanizması! daha! detaylı! olarak! çalışılmalıdır.! Bu! tezde!
belirlenen! koşullardaki! gruplarda! hayvan! sayısı! artırılmalı! ve! gerekirse! farklı!
koşullardaki!gruplarda!da!deneyler!yapılmalıdır.!
!
!
!
!
!

!

!
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6.#SONUÇ#ve#ÖNERİLER#
1. Glikojen! kullanımının! 6! saat! uzatılmış! uyanıklıkla,! glikojen! fosforilaz!
(DAB)! veya! GLUT1! inhibisyonuyla! (floretin)! bozulması! KYD! oluşum!
eşiğini!düşürmektedir.!
2. Uzatılmış!uyanıklıkta!düşen!KYD!oluşum!eşiğinin!uyku!(3!saat)!ile!geri!
çevrilebilmesi!bu!yaklaşım!ile!glikojen!sentaz!aktivitesindeki!artışın!ve!
glikojen! kullanılabilirliğinin! normale! döndüğünü! bildiren! çalışmalarla!
paralellik!göstermektedir.!
3. Uzatılmış! uyanıklıkta! ve! glikojen! fosforilaz! inhibisyonunda! düşen! KYD!
oluşum! eşiğinin! hiperozmolar! LKlaktat! ve! DKglukoz! ile! geri!
çevrilebilmesi,! bu! maddelerin! suprafizyolojik! miktarlarının! glikojen!
kullanımının! optimal! olmadığı! durumlarda! sinaptik! enerji! açığını!
kapatmak!için!kullanılabileceğini!düşündürmektedir.!
4. Uzatılmış! uyanıklık! ve! glikojen! fosforilaz! inhibisyonu! KYD! süresini!
uzatmaktadır.! ! Bu! etkinin! bozulmuş! glikojen! kullanımı! nedeniyle!
astrositlerin!sinaptik!aralıktaki!glutamat!ve!K+’u!etkin!olarak!ortamdan!
yeterince!hızlı!uzaklaştıramamasıyla!ilgili!olduğu!düşünülmüştür.!!
5. Glikojen! fosforilaz! inhibisyonunda! KYD’ye! eşlik! eden! kan! akımı!
cevabının! KYD! süresine! paralel! şekilde! uzamasında,! hücre! dışı!
glutamatın! astrositlerde! kan! akımını! düzenleyici! yolları! indükleyici!
etkisi! olması! ve! Na+/K+! ATPaz’ın! oksijen! gereksiniminin! artması! olası!
mekanizmalar!olarak!düşünülebilir.!
6. Glikojen! fosforilaz! inhibisyonu! (DAB)! yapılan! hayvanlarda! uzun! süreli!
bıyık! uyarılmasının! kortikal! panneksin1! kanallarını! aktive! etmesi,!
glikojen!

kullanımını!

bozan!

etmenlerin!

nasıl!

baş!

ağrısını!

tetikleyebileceği!hakkında!ip!ucu!vermektedir.!
7. Sonraki! çalışmalarda! farklı! metabolik! durumlarda,! somatosensöriyel!
uyarının! panneksin1! kanallarının! aktivasyonu! üzerine! etkisinin!
araştırılması! migren! tetikleyici! mekanizmaların! anlaşılmasında! ve!
bunların! migren! patofizyolojisi! ile! ilişkisinin! kurulmasında! yararlı!
olabilir.!!
!

!
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