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ÖZET

Amaç: Son y ıllarda birçok hastalı kta olduğu gibi migrende de oksidatif stresin önemi tart ışılmaktadır. Lipid peroksidasyonu
oksidatif hasarın en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Biz bu çal ışmay ı migrende atak (ağrılı) ve atak dışı (ağrısız) dönemde oksidatif stres/antioksidan statü profilini belirlemek amac ıyla gerçekleştirdik.
Yöntem: Çalışmam ızda; 27 migrenli hastada hem ağrılı , hem de ağrısız dönemde olmak üzere iki, e şit yaş ve cinsteki sa ğlıklı kontrollerde ise, bir kere lipid peroksidasyonunun göstergesi olarak tiyobarbitürik asitle reaksiyonlaşan maddeler
(TBARS), antioksidan sistemin göstergesi olarak da ürik asit ve albümin düzeyleri ölçüldü.
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Bulgular: TBARS düzeyleri kontrol grubuna göre migrenlilerde hem atak, hem de atak dışı dönemlerde anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Migrenlilerde TBARS düzeylerindeki yükseklik a ğrısız döneme göre de a ğrılı dönemde daha belirgindi
(p<0,001). Migrenlilerin ürik asit atak düzeyleri atak dışı döneme göre ve kontrol grubuna k ıyasla anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,001 ve p<0,01). Atak dışı ve kontrol grubu ürik asit düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi
(p>0,05). Albümin düzeyleri aç ısından gruplar arasında fark yoktu (p>0,05).
Sonuç: Çalışmam ız ın sonuçları oksidatif stresin migren patogenezinde önemli bir rolü olabileceği yönünde de ğerlendirildi.
Anahtar kelimeler: Migren, serbest radikaller, lipid peroksidasyonu, fizyopatoloji
Düşünen Adam; 2005, 18(3):129-135
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ABSTRACT

Evaluation of Lipid Peroxidation Representing Oxidative Stress in Patients with Migraine
Objective: In recent years, the role of oxidative stress in several diseases is being disassed including migraine. Lipid peroxidation is accepted to be the best index for oxidative damage. This study was designed to see the oxidative stresslantioxidant
status profile during a migraine attack and the initial phase.
Method: In 27 patients with migraine, during the attack and the initial phase, as well as 27 healthy controls, serum levels of
thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) as a marker for lipid peroxidation, and serum levels of uric acid and albumin, as a marker for antioxidant status, were measured.
Results: TBARS levels were found to be significantly higher in migraine attack compared to the initial level as well as to the
control group (p <0,001). Uric acid levels during the attack were found to be significantly higher with respect to initial phase and controls (p<0,001 and p <0,01). The difference between serum uric acid levels of initial phase and control group was
not statistically significant (p >0,05). There was no difference among groups for serum albumin levels (p >0,05).
Conclusions : The results of our study suggest that, oxidative stress may have an important role in migraine pathogenesis.
Key words: Migraine, free radicals, lipd peroxidation, pathophysiology
* Taksim Devlet Hastanesi Biyokimya Klini ği
** Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği
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GİRİŞ

tüm hücre ve dokularda meydana gelir

Aeroblarda yüksek oksijen toksisitesinin serbest
radikal olu şumuna yol açtığını gösteren ilk çalışma 1956'da yay ınlandı ktan sonra serbest radikaller ve bunlar taraf ından başlatı lan oksidatif
stres ile antioksidan sistemler, klinik ve biyolojik bilimlerde incelenmeye ba şlandı.

Lipid peroksidasyonuna en duyarl ı bileşikler,
membran fosfolipidlerinin yap ısında bulunan
çoklu doymamış uzun zincirli yağ asitleri (PUFA), özellikle ara şidonik asit ve dekosoheksaenoik asittir. Bu yüzden lipid peroksidasyonunun yol açtığı en önemli hasar hücre membranında gözlenir (6,7)

Serbest radikaller, bir veya daha fazla payla şılmamış elektron içeren reaktif ve k ısa ömürlü
moleküllerdir. Bu moleküller, hem normal metabolizmanı n yan ürünü olarak, hem de ilaçlar
ve diğer zararl ı kimyasal maddelerin etkisiyle
oluşabilmektedir.

Lipid peroksidasyonu otokatalitik zincir reaksiyonu ile hasar yapar. Kuvvetli bir oksidan ın etkisiyle PUFA zincirindeki a-metilen grubundan
bir hidrojen atomunun ayr ılmasıyla başlar ve lipid hidroperoksitlerin doymam ış yağ asidi aldehitleri, alkanlar, epoksi ya ğ asitleri, hidroksi yağ
asitleri gibi ürünlere y ıkılması ile etan, pentan
gibi uçucu gazların oluşumu ile sonlanır. Bunlar
da direkt olarak membran yap ısına, indirekt olarak da hücre komponentlerine zarar verirler (1,2,8).
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Serbest radikallerin biyolojik sistemlerde olu şturdukları hücresel hasar ve bu hasan önleyici
antioksidan mekanizmalar ile ilgili güncel çal ışmaların sonucunda oksidan hasar ın pek çok hastalığı n etyopatogenezinde etkin rol oynad ığına
ilişkin ipuçları elde edilmi ş tir. Bu hastalıklar
arası nda ateroskleroz, kanser, diyabet, iskemi/reperfüzyon hasar!, epilepsi, serebrovasküler
olaylar, Parkinson hastal ığı , Alzheimer hastal ığı , serebral iskemi gibi pek çok patolojik durum
yer alır.

(5).

Hücre membranlarındaki doymamış yağ asitlerinden hidrojen atomunun uzakla şması ile başlayan lipid peroksidasyonu oksidatif stresin en tipik göstergesidir ve serbest radikaller taraf ından
indüklenir.
LİPİD PEROKSİDASYON

Lipid Peroksidasyonu; serbest radikaller tarafindan başlatı lan ve membran yap ısındaki çoklu
doymamış yağ asitlerinin oksidasyonuna neden
olan böylece membran lipid yap ısını değiştirerek hücre yap ı ve fonksiyonlarını bozan kimyasal bir olaydır ( 1-4). Normalde, dü şük düzeyde
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Aldehitler lipid peroksidasyonu sonucu olu şan
en toksik ürünlerdir. Malondialdehit (MDA)
non-enzimatik oksidatif lipid peroksit dekompozisyonu sonucu olu şur ve peroksidasyonun son
ürünüdür.

ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMLER İ
Organizmada devaml ı olarak serbest radikaller
oluşmasının yanında güçlü savunma sistemleri
de vardır. Serbest radikallerin olu şum hızı ile ortadan kaldırılma hızı yani oksidatif denge sa ğlandığı sürece organizma bu bile şiklerden etkilenmemektedir. Antioksidan savunma sistemleri yeterince etkili olmad ığında, organizmada
serbest radikal üretimi artar ve doku hasar ı meydana gelir. Bu duruma "oksidatif stres" ad ı verilir (9).
I. Antioksidan Enzim Sistemleri
- Süperoksit Dismutaz (SOD)
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- Katalaz
- Glutatyon Peroksidaz (GPX)
- Glutatyon Redüktaz (GRd)
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lini belirlemeyi, sağlıklı kontrol grubu ile migrenli hastalar aras ındaki farklılığı saptamayı ve
incelenen parametreler aras ındaki korelasyonu
görmeyi amaçladık.

II. Endojen Non-Enzimatik Antioksidan
Ajanlar
- Askorbik Asit (Vitamin C)
- Vitamin E (a-Tokoferol)
- Vitamin A (ß-Karoten)

GEREÇ ve YÖNTEM

Albümin
Her bir molekülünde bir sülfidril grubu içeren
albümin, bakır ve demiri bağlayan, LOOH ve
HOCL tutucu olarak görev yapan hücre d ışı bir
antioksidandır (10,11)

Bu çalışmaya Şubat 2000 - Haziran 2000 tarihleri aras ında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastaliklari
Hastanesi Baş ağrısı Polikliniği'ne başvuran ve
1988 Uluslararas ı Başağrısı Derneği sınıflamasına göre migren tan ısı konulan, 17-47 yaşları
arasında 18 kadın, 28-42 yaşları arasında 9 erkek olmak üzere toplam 27 ki şi alındı. Çalışmaya, alt grup ayrımı (auralı-aurasız) yapılmayarak tüm migrenliler dahil edildi. Bu hastaların
daha önce profilaktik migren tedavisi almam ış
olmalarına dikkat edildi. Hastalara sistemik ve
nörolojik muayene, ayrıtılı baş ağrısı sorgulaması, rutin biyokimya, hemogram, sedimentasyon, tam idrar tahlili, EKG, akci ğer grafisi,
kranyal görüntüleme vb. incelemeleri yap ılarak
olabilecek farkl ı patolojiler d ışlandı.

Selenyum
Sülfhidril Bile şikleri

Kontrol grubu olarak e şit yaş ve cinste 18 kad ın,
9 erkek toplam 27 sağlıklı kişi seçildi.
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Ürik Asit
Ürik asit, hemoglobini peroksit oksidasyonundan ve kırmızı hücreleri lipid peroksidasyonundan korur. Bunu OH veya singlet oksijenle reaksiyona girerek yapar. Ürat etkin bir hücre d ışı
radikal tutucudur ve plazman ın total antioksidan
kapasitesinin % 25 'inden sorumludur (6).

III. Eksojen Non-Enzimatik Ajanlar

- Barbitüratlar
- Fenotiazinler
- Ksantin Oksidaz İnhibitörleri

Son yıllarda birçok hastal ıkta olduğu gibi migren patogenezinde de oksidatif stresin önemi
tartışılmaktadır. Lipid peroksidasyonunun trombosit fonksiyonlar ında değişiklik, prostaglandin
salınımı ve serebral kan ak ımı azalması üzerinden migren patogenezinde etkili oldu ğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada; migrende atak ve ataklar aras ı
dönemde oksidatif stres/antioksidan statü profi-

Migrenli hastalardan, ağrılı (atak) ve a ğrısız
(atak dışı) dönemlerde olmak üzere iki kez, kontrol grubundan ise, bir kez kan örne ği alındı.
Alınan kanlardan ayrılan serumlar -24 C'de saklandı . Bu serumlarda ürik asit, albümin ve lipid
peroksidasyonunun göstergesi olarak TBARS
(Tiyobarbitürik Asitle Reaksiyonla şan Maddeler) düzeyleri çalışıldı.
I. Tiyobarbitürik Asitle Reaksiyonla şan
Maddelerin (TBARS) Ölçümü

TBA (Tiyobarbitürik asit) testi MDA (malondialdehid) için spesifik de ğildir ve lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehidi tek
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Tablo 1. Migren-kontrol serum düzeyleri.
Atak
n=27
(min-max)

Atak Dışı
n=27
(min-max)

Kontrol
n=27
(min-max)

TBARS (µM)

4,75 ±0 ,64
(3,38-6,19)

3,85±0,49
(3,06-4,88)

2,96±0,51
(2,14-3,68)

Ürik asit (mg/dl)

3,89±0,89
(2,0-6,0)

4,15±0,89
(2,1-6,4)

4,78±1,28
(2,6-7,4)

Albümin (gidi)

4,95±0,33
(4,2-5,7)

5,00±0,29
(4,1-5,7)

5,01±0,23
(4,4-5,5)

serum TBARS, ürik asit ve albümin düzeyleri
kendi aralarında ve sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldı.
İstatistiksel analizde e şli t-testi, Pearson korelasyon testi ve ANOVA testi kullan ıldı.
Kadı n migren ve kontrol grubunun ya ş ortalaması 32,23±7.34, erkak migren ve kontrol grubunun yaş ortalaması 31.89±8.56'ydı ve cinsler
arasında yaş açısından anlamlı fark yoktu (p>
0.05).
Çalışma sonucunda a şağıda anlatılan değişiklikler gözlendi:
1. Migrenli hasta grubunun a ğrısız dönem ortalama serum TBARS düzeyleri 3,85±0,49 pM,
atak serum TBARS düzeyleri 4,75±0,64 pM,
kontrol grubunun serum TBARS düzeyleri ise,
2,96±0,51 pM olarak bulundu.
• Ağrısı z dönem ve atak TBARS değerleri karşılaştırıldığında, atak değerleri ağrısız döneme
göre ileri derecede anlaml ı olarak yüksek saptandı (p<0,001).
• Ağrı m dönem ve atak TBARS de ğerleri kontrol grubuna göre ileri derecede anlaml ı olarak
yüksek bulundu (p<0,001).
2. Migrenli hasta grubunun atak d ışı ortalama
serum ürik asit düzeyleri 4,15±0,89 mg/dl, atak
serum ürik asit düzeyleri 3,89±0,89 mg/dl, kontrol grubunun serum ürik asit düzeyleri ise,
4,78±1,28 mg/dl olarak bulundu.
• Ağrısız dönem ve atak ürik asit de ğerleri karşılaştırıldığında, atak değerleri ağrısız döneme
göre ileri derecede anlaml ı olarak dü şük saptandı (p<0,001).
• Atak ürik asit değ erleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, atak değerleri kontrole göre anlamlı olarak dü şüktü (p<0,01).
• Atak dışı dönem ürik asit de ğerleri ile kontrol grubu aras ında fark olmas ına rağmen, istatistiksel olarak bu fark anlaml ı bulunmadı

cy

a

başı na ölçebilecek baş ka bir biyokimyasal yöntemde mevcut değ ildir. MDA'dan ba şka diğer
aldehit bileş ikleri, okside lipitler, sialik asit gibi
maddeler de TBA ile birle ş erek renkli kompleks
oluş turur. Bu yüzden tiyobarbitürik asitle reaksiyonlaş an maddeler (TBARS) teriminin kullanılması daha doğ rudur ve bu test tüm dünyada
biyokimyasal olarak lipid peroksidasyonunun
göstergesi olarak kabul edilir (4,12-14)
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Tiyobarbitürik asitle reaksiyon veren maddenin
(TBARS) bir molekülü ile iki molekül tiyobarbitürik asit kondansasyona u ğrayarak pembe
renkli bir kompleks olu ştururlar. İncelemede;
oluş an bu maddenin absorbans ı 546 nm'de
spektrofotometrik olarak ölçüldü.
II. Ürik Asit Ölçümü

Boehringer Mannheim ürik asit plus kitiyle Hitachi 912 otoanalizörde enzimatik kolorimetrik
yöntemle çal ışıldı.
III. Albümin Ölçümü

Boehringer Mannheim albümin kitiyle Hitachi
912 otoanalizörde bromocresol green (BCG)
yöntemiyle çal ışıldı.
BULGULAR

Migrenli hastaların atak ve atak d ışı dönemdeki
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(p>0,05).
3. Migrenli hasta grubunun a ğrısız dönem ortalama serum albümin düzeyleri 5,00±0,29 gidi,
atak serum albümin düzeyleri 4,95±0,33 gidi,
kontrol grubunun serum albümin düzeyleri ise,
5,01±0,23 g/dl olarak bulundu.
• Ağrısız dönem, atak ve kontrol grupları arasında serum albümin düzeyleri aç ısından istatistiki bir fark saptanmad ı (p>0,05).
4. İncelenen parametrelere ait korelasyon bulguları ise şöyleydi:
• Ürik asit, albümin ve TBARS düzeyleri arasında ağrılı, ağrısız ve kontrol gruplarında anlamlı bir korelasyon saptanmad ı.

TARTIŞMA

hiperagregabilite, serotonin art ışı gibi anormal
trombosit fonksiyonlarının atak s ırasında daha
belirgin olduğunu gösterdi (22). Tozzi-Ciancarelli ve ark. intratrombositer kalsiyumda dü şüşle birlikte trombosit cevab ında azalma olduğunu, bunun da lipid peroksidasyonuna bağlı
membran defektiyle ili şkili olabilece ğini bildirdi (23).
Lipid peroksidasyon ürünleri serbest radikal reaksiyonunda ve/veya ara şidonik asit metabolizmasında oluşur. Lipooksijenaz aktivasyonu ve
prostaglandinl2 (PGI2-prostasiklin) inhibisyonuyla kan damarlar ında, trombositlerde ve lökositlerde prostasiklin/tromboksan yolunda dengesizliğe yol açarlar. Böylece lökotrienleri stimüle
ederek ağrılı inflamatuar reaksiyonlar ı başlatırlar (24). Prostasiklin/tromboksan dengesizli ği
bölgesel kan akımı azalmas ı ve katekolamin artışıyla birlikte trombosit agregasyonu ve trombus oluşumuna yol açar. Migren ata ğı sırasında
serebral sirkülasyonda meydana geldi ği düşünülen platelet agregasyonu, migren patogenezinde
önemli bir mekanizma olan fokal serebral hipoksiye neden olabilir (25,26)
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Serbest radikal olu şumu antioksidan kapasiteyi
aşarsa, ortaya oksidatif stres ç ıkar. Oksidatif
stres kanserden AIDS'e kadar birçok hastal ığın
patogenezinde yer al ır. Migren de bu hastal ıklardan biridir.
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Oksidatif stres migren atağmın etkin bir tetikleyicisidir ( 15). Bazı uzmanlar, özellikle aural ı migrenli hastalarda oksidatif strese kar şı duyarlılık
olduğunu ve migren atağının inisyal faz ının bozulmuş beyin enerji fosfat metabolizmas ı ile ilişkili olduğunu belirtmiştir (16,17) Bu durum serbest radikal üretimi için bir stimulus olabilir ve lipid peroksidasyonu gibi non-enzimatik serbest
radikal reaksiyonlarını indükleyebilir ( 18).
Migrende trombosit fonksiyonlarıyla ilgili yapılan birçok çalışmada değişik sonuçlar elde edilmiştir. 1985'de Steinef ve ark. migrenin bir
trombosit hastal ığı olmadığını iddia etti ( 19). Buna karşılık Hannigton çe şitli çalışmalarında
trombosit agregasyonu, sekresyonu ve kompozisyonunda farklılıklar olduğunu öne sürerek,
migrenin bir trombosit hastal ığı olduğunu bildirdi (20,21). Kruglak da 1984'deki çal ışmasında

Serebral kan akımı azalması ve katekolamin artışıyla birlikte olan metabolizma de ğişikliği,
bölgesel reperfüzyona ba ğlı doku hasarına neden olan serbest radikal olu şumuna yol açar (23).
Lipid peroksidasyonu ile aktive edilen trombositlerin sekretuar ürünleri de serebral kan ak ımını azaltır (27).
Membran rijiditesinde lipid peroksidasyonunuyla ortaya ç ıkan artış, derin lipid tabakas ının
çift katmanl ı komponentlerinin asimetrik da ğılımını değiştirerek membranda disorganizasyona
neden olur (23 ). Bu, Shimomura ve ark. ( 16) ile
Selmaj ve ark.'nın (28) çalışmalarıyla uyumludur ve oksidan stresle indüklenen vasküler prostasiklin/tromboksan dengesizli ğinin migrende
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rolü olduğunu düşündürür.
Hall ve Smith 1991'de yapt ıkları çalışmada serbest radikallerin, migrenin aura ve a ğrı fazında
serebral hipoperfüzyonla indüklenen spreading
depresyondan sorumlu oldu ğ u hipotezini ortaya
attı ve bu görüş daha sonraki birçok çal ışma sonucuyla desteklendi (29,30). Hall ve Simith güçlü bir lipid peroksidasyon inhibitörü olan tirilazad mesylate verdikleri ratlarda serebral hipoperfüzyonun blokland ığım gösterdi (31)

siyonlarında değişiklik, prostaglandin sal ınımı
ve serebral kan ak ımı azalması üzerinden migren
patogenezinde etkili oldu ğu düşünülmektedir.
Ekstraselüler antioksidan olan ürik asit düzeyleri, atak sırasında ağrısız döneme göre ileri derecede anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,001).
Kontrol grubu ile atak d ışı dönem karşılaştırıldığında, arada fark olmas ına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Literatürde
migrende ürik asitle ilgili bir çal ışmaya rastlanmadı. Ancak, hiperürirsemisi olan gut hastalarında migren insidans ının daha düşük olduğunu
belirleyen bölgesel dermografik veriler mevcuttur. Antioksidan sistemin di ğer elemanlanndan
süperoksit dismutaz ile ilgili yap ılan çalışmalarda kontrollere göre dü şük düzeyler saptanmıştır
(16) Ürik asit düzeylerindeki bu azalma TBARS
değerleri ile birlikte de ğerlendirildiğinde, oksidan dengenin migrende lipid peroksidasyonu
yönünde bozuldu ğunu söyleyebiliriz.
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Lipid peroksidasyonu-migren ili şkisinin ortaya
çıkması migrenlilerde serum d ışındaki vücut sıvıları nda da lipid peroksidasyon ürünleri ile serbest radikal ölçümünü akla getirmi ştir. 2003 yılı nda Ciancarelli ve Tozzi, 1997 y ılında yaptıkları serum ölçümlerine ek olarak üriner nitrik
oksit metabolitlerini ve lipid peroksidasyon ürünü olarakta TBARS düzeylerini ölçmü ş ve kontrol grubuna k ı yasla atak döneminde daha da
yüksek düzeyler bildirmi şlerdir (32).
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Ülkemizde serum d ışı vücut s ıvılannda (BOS,
idrar gibi) veya invivo yöntemle bu tip çal ışmaların yapılmasını n zorluğu açıktır.

Bu çalışmayı migrende oksidatif stresin etkilerini araştırmak amacıyla yaptık. Bunun için 27
migrenli hastan ın atak ve atak d ışı dönemdeki
serum TBARS, ürik asit ve albümin düzeylerini
kendi aralarında ve e şit yaş-cinste sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırdık.
Bulgularımı za göre, atak ve atak d ışı dönemdeki migrenli hastalarda TBARS de ğerleri kontrol
grubuna göre ileri derecede anlaml ı olarak yüksektir (p<0,001). Bu sonuç, Tozzi-Ciancarelli ve
ark. çalışmasıyla (23) uyumlu olarak migrende
lipid peroksidasyonunun artt ığını ve bu artışın
atak s ırası nda daha belirgin oldu ğunu ifade etmiş tir. Lipid peroksidasyonunun trombosit fonk134

Bir diğer ekstraselüler antioksidan olan albümin
düzeylerinde ise atak, atak d ışı ve kontrol grubu
arasında fark saptanmad ı (p>0,05). Bu konuda
herhangi bir çalışmaya rastlanmadı .

Migren aura fizyopatolojisi gözönüne al ındığında lipid peroksidasyonunun özellikle aural ı migren gelişiminde rolü olması daha olas ıdır. Bu
nedenle auralı grupla auras ız grup aras ı lipid peroksidasyonu karşılaştırmalı çalışmaları anlamlı
sonuçlar verebilir. Bu çalışmalara ek olarak yapılabilecek eş zamanlı nitrik oksit-TBARS ölçümleri de bu ili şkiyi güçlendirebilir.
Migren patofizyolojisinin bilinmesi, proflaksisi
ve atak tedavisi için gereklidir. Çal ışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgular en belirgin göstergesi lipid peroksidasyonu olan oksidatif stresin migren patogenezinde etkili bir rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Migrenli Hastalarda Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak
Lipit Peroksidasyonunun incelenmesi
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